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Colofon
In deze rapportage treft u de resultaten aan van de derde meting van het Iandelijk onderzoek Politiemonitor Bevolking dat in opdracht van de ministeries
van Binnenlandse Zaken en van Justitie en het merendeel van de regionale politiekorpsen is verricht. Het onderzoek is -net als in 1993 en 1995- uitgevoerd
door het Uitvoeringsconsortium Projectbureau Politiemonitor, dat wordt
gevormd door de onderzoeksbureaus B&A Groep Beleidsonderzoek & -Advies
BV, uit Den Haag en lntomart BV uit Hilversum. Het telefonisch veldwerk is,
naast Intomart, uitgevoerd door het in Amsterdam gevestigde marktonderzoeksbureau NIPO BV.

Het onderzoek werd van de zijde van de departementen begeleid door:
A.W.M. Eijken, Ministerie van Justitie
J.G.A. Fetter, Ministerie van Binnenlandse Zaken
Mevrouw I. Passchier, Ministerie van Justitie
H.J. Pethke, Ministerie van Binnenlandse Zaken
E.J.H. Planken, Ministerie van Justitie
C.C. Schreuder, Ministerie van Binnenlandse Zaken
G.C.K. Vlek, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie over de Politiemonitor kunt u verkrijgen bij: Erik Planken en
Cas Schreuder. Zij zijn telefonisch te bereiken respectievelijk onder telefoonnummer 070-3707061 en 070-3027164.

Bestellingen schriftelijk of per fax met vermelding van aantal en titel bij:
B&A Groep Beleidsonderzoek & -Advies BV
T.a.v. mevrouw Yvonne Bremer
Postbus 829
2501 CV Den Haag
Fax: 070 -3029501
Verkoopprijs (.15,- per exemplaar, exclusief verzendkosten.

De contactpersonen van het uitvoeringsconsortium zijn: Henk Geveke en
Jaap Geerlof, B&A Groep Beleidsonderzoek & -Advies By, telefoon 070-3029500
en Erik Oppenhuis en Tom van Dijk, lntomart BV, telefoon 035-6258411.

0 Het overnemen van delen van deze tekst is toegestaan onder voorwaarde van duidelijke
bronvermelding.

Voorwoord
De Politiemonitor Bevolking is eerder afgenomen in de jaren 1993 en 1995. Het voorliggende
rapport heeft betrekking op de derde afname van de Politiemonitor Bevolking.
Sinds de eerste afname in 1993 is, behoudens enkele kleine wijzigingen, de inhoud van de
vragenlijst die bij deze meting werd gebruikt identiek aan de vragenlijst die bij de metingen
in 1993 en 1995 werd gehanteerd. Ook is bij alle metingen gebruik gemaakt van een telefonische enquete voor het verzamelen van het onderzoeksmateriaal.
De Politiemonitor Bevolking bestaat uit 27 rapporten. Naast een landelijke rapportage en een
apart tabellenrapport, zijn voor de 25 politieregio's eigen rapporten vervaardigd. Het landelijke
rapport biedt, naast inzicht in het landelijke actuele beeld ook inzicht in de ontwikkelingen die
zich sinds 1993 en 1995 hebben voorgedaan. Ook biedt dit rapport de mogelijkheid de individuele regio's op hoofdlijnen op deze punten te vergelijken. De regionale rapporten geven op
het niveau van de individuele regio's een diepgaander inzicht in de resultaten van de meting
1997 en de ontwikkelingen die zich sinds 1993 en 1995 hebben voorgedaan.
In de Politiemonitor Bevolking komen de burgers, de klanten van de politie, aan het woord.
Aan de respondenten zijn onder meer vragen gesteld, die betrekking hebben op ervaren
buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, feitelijk slachtofferschap en oordelen over het
functioneren van de politie. Dergelijke informatie biedt naar ons oordeel een welkome
aanvulling/verfijning op de gegevens waarover de korpsen overigens beschikken.
Voor een politie die dienstbaar is aan de bevolking is het naar ons oordeel noodzakelijk dat zij
zich open stelt voor de oordelen van de bevolking over de politie. De meeste regio's hebben
dan ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om - op eigen kosten - extra respondenten in de
steekproef te laten opnemen. Dat resulteert in de mogelijkheid om niet alleen op het niveau van
de totale regio, maar ook op het niveau van districten of zelfs individuele gemeenten of wijken
verantwoorde uitspraken te doen over de onderwerpen waaraan de Politiemonitor Bevolking
aandacht besteedt.
De inhoud van de rapportages is zeker niet alleen voor de politie interessant. Ook het bestuur,
het Openbaar Ministerie en de departementen kunnen met de resultaten hun voordeel doen.
Wij spreken de hoop uit, dat de inzichten die de Politiemonitor Bevolking opleveren een
bijdrage mogen leveren aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de politiezorg in
Nederland.
DE MINISTER VAN

DE MINISTER VAN JUSTITIE,

BINNENLANDSE ZAKEN,

H.F. Dijkstal

W. Sorgdrager
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Samenvatting
lnleiding
In deze samenvatting worden de landelijke resultaten van de Politiemonitor
Bevolking 1997 op een rij gezet. Naast een beschrijving van de stand van
zaken in 1997 wordt een vergelijking gemaakt met de landelijke uitkomsten
van de metingen die zijn uitgevoerd in 1993 en 1995. Tevens wordt een beeld
geschetst van de huidige situatie in de politieregio's, wordt de regionale ontwikkeling ten opzichte van 1995 besproken en wordt een vergelijking tussen
regio's gemaakt. In totaal zijn voor de meting in 1997 ruim 76.000 inwoners
van Nederland van 15 jaar en ouder geenqueteerd.
Buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens en slachtofferschap
In het eerste deel van de samenvatting wordt de mate waarin inwoners van
Nederland buurtproblemen ervaren, hun beleving van onveiligheid en daadwerkelijk slachtofferschap weergegeven.
Buurtproblemen
Aan de inwoners van Nederland is een groot aantal buurtproblemen voorgelegd
die in de directe woonomgeving kunnen voorkomen. Gevraagd is om aan te
geven of deze problemen vaak, soms of (bijna) nooit in de eigen buurt voorkomen. Het gaat hierbij om een inschatting van de buurtbewoners en niet om de
mate waarin deze problemen daadwerkelijk voorkomen in de buurt. Er is dus
sprake van een subjectief oordeel van de buurtbewoners.
Dit geldt eveneens voor wat men als de eigen woonbuurt beschouwt. Voor
sommigen zal dit slechts de directe woonbuurt betreffen, voor anderen een
wat groter gebied. De in de vragenlijst opgenomen problemen kunnen worden
herleid tot vier groepen van buurtproblemen. Dit zijn: vermogensdelicten, verkeersoverlast, dreiging en verloedering.
Van deze vier groepen buurtproblemen worden vermogensdelicten en verkeersoverlast het meest waargenomen. Verloedering van de buurt wordt in iets mindere mate gesignaleerd en dreiging komt het minst voor.
Wordt gekeken naar de afzonderlijke buurtproblemen dan blijkt de mate waarin
burgers vermogensdelicten in de eigen buurt waarnemen, in 1995 ten opzichte
van 1993 te zijn toegenomen. In 1997 is dit percentage ten opzichte van 1995
weer gedaald.
Vermogensdelicten worden verhoudingsgewijs vaker gesignaleerd door
inwoners van de regio's Amsterdam-Amstelland, Utrecht en Limburg-Zuid.
Inwoners van de regio's Flevoland, Groningen, Drenthe en Gooi en Vechtstreek
ervaren vermogensdelicten relatief gezien het minst.
Bij vergelijking met 1995 is de mate waarin burgers vermogensdelicten in de
eigen buurt waarnemen in een groot aantal regio's afgenomen. Met name in de
regio's Rotterdam-Rijnmond en Gelderland-Midden is dit het geval.
Uitzondering hierop vormen de regio's Noord- en Oost-Gelderland, Haaglanden,
Friesland, Noord-Holland-Noord en Twente waar in 1997 vermogensdelicten
vaker worden waargenomen dan in 1995.
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Voor het buurtprobleem verkeersoverlast zien we door de jaren heen een
toename van het percentage burgers dat aangeeft deze vorm van overlast te
signaleren.
Evenals bij de vermogensdelicten signaleren in 1997 inwoners van de regio's
Amsterdam-Amstelland en Limburg-Zuid verhoudingsgewijs vaker verkeersoverlast in de buurt. In de regio Flevoland geven relatief minder mensen aan
dat deze vorm van buurtproblematiek voorkomt.
Beschouwen we de ontwikkeling ten opzichte van 1995 dan blijkt dat met
name voor de inwoners van de regio Haaglanden verkeersoverlast een groeiend buurtprobleem is. In de regio Rotterdam-Rijnmond daarentegen is de
inschatting van de inwoners ten aanzien van het voorkomen van verkeersoverlast positiever geworden.
Dreiging wordt ten opzichte van 1993 in 1995 en 1997 vaker waargenomen.
Tussen de jaren 1995 en 1997 is er echter nauwelijks sprake van een verschil.
In 1997 geven vooral in de regio Amsterdam-Amstelland relatief veel inwoners
aan dat zij dreiging in de buurt ervaren. In de regio's Flevoland en Gooi en
Vechtstreek geven verhoudingsgewijs minder inwoners aan dat dreiging voorkomt.
Ondanks het feit dat in 1997 in de regio Amsterdam-Amstelland dreiging
relatief vaak voorkomt in de buurt, is dit percentage ten opzichte van 1995
gedaald; de inschatting van de inwoners uit deze regio is dus positiever
geworden. In de regio's Haaglanden en Zaanstreek-Waterland wordt dreiging
wel in toenemende mate ervaren.
Net als verkeersoverlast wordt verloedering van de buurt sinds 1993 vaker
waargenomen.
lnwoners uit de regio's Drenthe, Ijsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland,
Zeeland, Brabant-Zuid-Oost en Limburg-Noord blijken verloedering verhoudingsgewijs het minst als buurtprobleem te ervaren. Vooral inwoners van de
randstedelijke regio's, Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en RotterdamRijnmond, signaleren verloedering van de buurt relatief vaak.
Overigens is in 1997 in vergelijking met 1995 de inschatting van de inwoners
van de regio's Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en Limburg-Noord
ten aanzien van verloedering wel positiever geworden. In de regio Haaglanden
daarentegen is sprake van een relatief sterke toename van verloedering van de
buurt.
De vier, hiervoor besproken algemene buurtproblemen, zijn gebaseerd op
18 verschillende vragen. Hieronder wordt voor elk buurtprobleem ingegaan
op deze afzonderlijke vragen.
Inbraak in woningen (29%) en fietsdiefstal (28%) zijn in 1997 volgens de inwoners van Nederland de meest voorkomende vormen van vermogensdelicten.
In 1997 worden in vergelijking met de voorgaande jaren alle vormen van
vermogensdelicten minder gesignaleerd. Vooral de mate waarin burgers vinden
dat inbraak in woningen en diefstal uit auto's voorkomt, is ten opzichte van
1995 sterk gedaald.
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Verkeersoverlast bestaat onder meer uit te hard rijdende auto's, agressief verkeersgedrag, aanrijdingen en autocriminaliteit. Met name de eerst genoemde
vorm van verkeersoverlast, te hard rijdende auto's, wordt relatief vaak gesignaleerd (46%). Agressief verkeersgedrag wordt sinds 1993 door een licht toenemend percentage inwoners vaak gesignaleerd in de buurt. Aanrijdingen,
daarentegen, worden in 1997 in vergelijking met de voorgaande jaren minder
waargenomen.
Het buurtprobleem dreiging bestaat uit drugsoverlast, mensen die op straat
worden lastiggevallen, geweldsdelicten, dronken mensen op straat en bedreiging. Drugsoverlast (8%) wordt in 1997 in vergelijking met de andere vormen
van dreiging het meest waargenomen in de buurt. In 1997 is in vergelijking
met de voorgaande jaren voor geweldsdelicten en bedreiging geen sprake van
een verschil. In 1997 vinden minder inwoners dan in 1995 dat het lastigvallen
van mensen op straat vaak voorkomt. Dronken mensen op straat worden sinds
1993 in licht afnemende mate vaak waargenomen in de buurt.
Hondenpoep op straat (53%) is de meest gesignaleerde vorm van verloedering
in de buurt in 1997. In vergelijking met de voorgaande jaren worden, met
uitzondering van andere vormen van geluidsoverlast en bekladding van muren,
alle vormen van verloedering vaker waargenomen. Andere vormen van geluidsoverlast is de enige vorm van verloedering die sinds 1993 afneemt. Bekladding
van muren wordt in 1997 alleen ten opzichte van 1995 vaker gesignaleerd.

Be/eying van onveiligheid
Naast vragen over de probleemgevoeligheid van de buurt is de inwoners van
Nederland gevraagd naar hun gevoel van onveiligheid. Evenals bij de buurtproblemen gaat het hierbij om de subjectieve beleving.
In 1997 blijkt bijna 30 procent van de inwoners van Nederland zich wel eens
onveilig te voelen. Door de jaren heen is dit percentage nauwelijks veranderd.
Verder zegt in 1997 zes procent van de inwoners zich vaak onveilig te voelen.
Ten opzichte van 1993 en 1995 is er in 1997 een afname van het percentage
burgers dat zegt zich vaak onveilig te voelen.
Onveiligheidsgevoelens laten zich onder meer vertalen in vermijdingsgedrag.
Aan de inwoners is een aantal vormen van vermijdingsgedrag voorgelegd,
met de vraag of het vaak, soms of (bijna) nooit voorkomt dat men het
betreffende gedrag vertoont.

•

Ouders die hun kinderen verbieden om sommige plaatsen te bezoeken omdat
men dat niet veilig vindt, wordt het meest genoemd. Andere veelvoorkomende
vormen van vermijdingsgedrag zijn: het thuislaten van waardevolle spullen om
diefstal of beroving op straat te voorkomen (18%) en het 's avonds niet open
doen omdat men dat niet veilig vindt (18%).
Ten opzichte van 1993 en 1995 verbieden in 1997 meer ouders hun kinderen
sommige plaatsen te bezoeken in verband met onveiligheid. Daarnaast blijkt
dat er sinds 1993 een toename is van het deel van de inwoners dat 's avonds
de deur niet open doet. Daarentegen is er een lichte afname te constateren van
het deel van de burgers dat bepaalde plekken in de woonplaats mijdt en dat
waardevolle spullen thuis laat om beroving op straat te voorkomen.
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De algehele beleving van onveiligheid is uitgedrukt in een schaalscore. Deze is
berekend aan de hand van afzonderlijke vragen over onveiligheid en vermijdingsgedrag. De beleving van onveiligheid van de bewoners van Nederland als
geheel is sinds 1993 niet veranderd.
Tussen de regio's onderling is wel sprake van enige verschillen. In de regio's
Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Limburg-Zuid, Amsterdam-Amstelland, Gooi
en Vechtstreek en Utrecht voelen de inwoners zich in vergelijking met de
overige regio's het meest onveilig. Het veiligst voelt men zich in de regio's
Drenthe en Zeeland. Ondanks het feit dat de inwoners van de regio
Amsterdam-Amstelland zich over het algemeen onveiliger voelen dan in de
overige regio's, voelt men zich in deze regio ten opzichte van 1995 wel steeds
veiliger. In de regio's Noord- en Oost-Gelderland en Ho!lands Midden voelen de
inwoners zich daarentegen steeds onveiliger.

Slachtofferschap
Naast de meer subjectieve vragen over buurtproblemen en onveiligheid wordt
in de Politiemonitor ook gevraagd naar feitelijk slachtofferschap. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen objectgebonden (met betrekking tot woningen,
auto's en fietsen) en persoonsgebonden vormen van slachtofferschap.
Autocriminaliteit en fietsdiefstal worden gepresenteerd als het aantal voorvallen per 100 auto's of fietsen. Slachtofferschap van een (poging tot) inbraak
wordt gepresenteerd als percentage van het totaal aantal woningen.
Het persoonsgebonden slachtofferschap betreft het percentage inwoners van
Nederland van 15 jaar en ouder dat een of meer keer slachtoffer is geworden
van een bepaald delict. Naast het object- en persoonsgebonden slachtofferschap is de financiele en emotionele schade die voortkomt uit bepaalde vormen van slachtofferschap behandeld.

Fietsdiefstal en autocriminaliteit
In 1997 is in Nederland vernieling aan auto's de meest voorkomende vorm van
autocriminaliteit (27 voorvallen per 100 auto's). Diefstal uit auto's
(8 per 100) en fietsdiefstal (7 per 100) komen minder vaak voor. In vergelijking met de voorgaande jaren is het aantal fietsdiefstallen, vernielingen aan
auto's en diefstallen uit auto's gedaald.
Autocriminaliteit komt met name voor in een aantal randstedelijke regio's
Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. In 1997 is in
vergelijking met 1995 in de regio's Friesland, Twente, Zaanstreek-Waterland en
Haaglanden sprake van een stijging van de autocriminaliteit. In de overige
regio's is sprake van een daling. Deze is het sterkst in Rotterdam-Rijnmond,
waar desondanks autocriminaliteit nog steeds relatief veel voorkomt. Ook in
de regio's Utrecht en Gelderland-Midden is er sprake van een afname.
Fietsdiefstallen komen, in vergelijking met de overige regio's, het meest voor in
de regio Amsterdam-Amstelland. Ten opzichte van 1 997 is het aantal fietsdiefstallen in deze regio opmerkelijk gedaald. In de regio Friesland is ten opzichte
van 1995 de grootste toename van fietsdiefstallen zichtbaar. Tevens
is er sprake van een toename in de regio's Flevoland, Zaanstreek-Waterland,
Hollands Midden, Zuid-Holland-Zuid en Brabant-Noord. In de overige regio's is
sprake van een daling.
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(Poging tot) inbraak in de woning
In vijf procent van het totaal aantal woningen in Nederland is in 1997 een
poging tot inbraak gedaan. In drie procent van het totaal aantal woningen is
daadwerkelijk ingebroken.
Zowel het percentage woninginbraken als het percentage poging tot inbraak
is ten opzichte van 1995 gedaald.
Een (poging tot) inbraak komt, in vergelijking met de overige regio's, veel voor
in de regio's Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek, Utrecht, Haaglanden
en Limburg-Zuid. Ten opzichte van 1995 is het percentage (pogingen) tot
inbraak in de regio's Groningen, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland,
Zaanstreek-Waterland, Haaglanden en Limburg-Zuid gestegen.
In een aantal regio's in het midden van het land, Utrecht, Gelderland-Midden
en Gelderland-Zuid en in Rotterdam-Rijnmond, zijn de percentages daarentegen
sterk gedaald.

Persoonsgebonden slachtofferschap
In 1997 is tien procent van de inwoners van Nederland slachtoffer geworden
van een aanrijding zonder doorrijden. Dit is de meest voorkomende vorm van
persoonsgebonden slachtofferschap. Een toenemend percentage inwoners is
sinds 1993 slachtoffer geworden van bedreiging en/of enige vorm van vernieling. In vergelijking met 1995 is in 1997 slachtofferschap van portemonneediefstal zonder geweld afgenomen. Voor de overige vormen van slachtofferschap wijken de percentages in 1997 niet af van de voorgaande jaren.
In de regio's Amsterdam-Amstelland en Haaglanden geven in 1997 m -eer
inwoners dan in de overige regio's aan slachtoffer te zijn geworden van persoonsgebonden criminaliteit. De laagste percentages worden gevonden in de
regio's Drenthe en Zeeland.
De slachtofferpercentages zijn in vergelijking met 1995 het sterkst toegenomen in de regio's Friesland, Twente, Zaanstreek-Waterland en Haaglanden.
In de regio Limburg-Noord is de sterkste afname in het percentage slachtoffers
waarneembaar.

Financiele en emotionele schade
Ten opzichte van 1993 ligt de financiele schade als gevolg van slachtofferschap
van fietsdiefstal, inbraak in woningen en autocriminaliteit in 1995 en 1997
hoger. Echter, het schadebedrag van de twee laatstgenoemde delicten is ten
opzichte van 1995 in 1997 weer gedaald, terwijI het schadebedrag ten gevolge
van slachtofferscha- p van fietsdiefstal door de jaren heen is toegenomen. De
financiele schade ten gevolge van beroving met geweld, verkeersdelicten is in
1997 in vergelijking met de voorgaande jaren afgenomen.
Met name de financiele schade als gevolg van autocriminaliteit is hoog (36 procent van het totaalbedrag). Daarna volgen respectievelijk schade als gevolg van
overige delicten (26%), inbraak (21%), fietsdiefstal (10%), verkeersdelicten (7%)
en beroving met geweld (0,2%).
In 1997 geeft 23 procent van de slachtoffers van een geweldsdelict of een
(poging tot) inbraak aan hiervan emotionele schade te hebben ondervonden.
Dit percentage ligt lager dan in de voorgaande jaren. Toen gaf respectievelijk
29 procent (1993) en 28 procent (1995) van de slachtoffers aan emotionele
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schade te hebben geleden. Voor een (poging tot) inbraak, waarvan eveneens
23 procent van de slachtoffers emotionele schade heeft ondervonden, is een
vergelijking met de voorgaande jaren niet mogelijk. Len meting hiervoor heeft
toentertijd niet plaatsgevonden.
(Contacten tussen) politie en burgers
In dit deel gaan we in op de verhouding tussen de politie en burgers. Allereerst
wordt een beeld geschetst van de meldings- en aangiftebereidheid van slachtoffers en de redenen voor het wel of niet aangeven van een misdrijf. Daarna
komt de tevredenheid over het optreden van de politie bij aangifte aan de
orde. Tevens wordt ingegaan op de mate waarin door de politie preventieadvies bij aangifte wordt verstrekt en wordt gewezen op de mogelijkheid van
slachtofferhulp. Ook komen de contacten tussen burgers en politie bijvoorbeeld op het gebied van verkeerszaken, hulpvragen en openbare orde- en
veiligheidsproblemen aan de orde alsmede de tevredenheid over het politieoptreden bij deze contacten. Tenslotte, volgt een beschrijving van het oordeel
van de burgers over de beschikbaarheid, het optreden en functioneren van de
politie in de woonbuurt.

Meldingsbereidheid en aangiftebereidheid
Als gekeken wordt naar de mate waarin de verschillende delicten worden
gemeld dan valt op dat de meldingsbereidheid van woninginbraak of een
poging daartoe groter is dan de meldingsbereidheid van fietsdiefstal, autocriminaliteit, verkeersdelicten en geweldsdelicten. De aangiftebereidheid is ook
voor inbraak en een poging tot inbraak het grootst.

Meldingsbereidheid en aangiftebereidheid van fietsdiefstal
De meldingsbereidheid van fietsdiefstal bedraagt iets meer dan 50 procent.
De aangiftebereidheid is 45 procent. Deze percentages wijken niet wezenlijk
af van die in voorgaande jaren.
De aangiftebereidheid van fietsdiefstal is in 1997 in de regio AmsterdamAmstelland het kleinst en het grootst in de regio's Noord-Holland-Noord,
Noord- en Oost-Gelderland, Limburg-Noord en Brabant-Zuid-Oost.
Ten opzichte van 1995 is de aangiftebereidheid van fietsdiefstal met name
in de regio Twente afgenomen. [en verhoudingsgewijs sterke toename van de
aangiftebereidheid is er in de regio's Friesland, lisselland en Brabant-Zuid-Oost.

Meldingsbereidheid en aangiftebereidheid autocriminaliteit
De meldingsbereidheid van autocriminaliteit is 36 procent. De aangiftebereidheid bedraagt bijna 30 procent. De meldingsbereidheid van autocriminaliteit is
in de loop der jaren licht gestegen.
In de regio Friesland is de aangiftebereidheid van autocriminaliteit het laagst.
De aangiftebereidheid is het grootst in de regio's Zaanstreek-Waterland,
Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland.
In vergelijking met 1995 is de aangiftebereidheid sterk toegenomen in de regio
Noord- en Oost-Gelderland. In de regio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-HollandZuid is de bereidheid tot het doen van aangifte echter afgenomen.
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Meldingsbereidheid en aangiftebereidheid inbraak(poging)
In 1997 is de meldingsbereidheid van een (poging tot) inbraak 60 procent.
De aangiftebereidheid bedraagt 48 procent. In vergelijking met 1995 is de
meldings- en aangiftebereidheid nagenoeg onveranderd.
De bereidheid om aangifte te doen is het kleinst in de regio's Flevoland,
Twente, Brabant-Zuid-Oost en Zeeland. In de regio Noord- en Oost-Gelderland
is de aangiftebereidheid van een (poging tot) inbraak het grootst.
De bereidheid tot aangifte van een (poging tot) inbraak is ten opzichte van
1995 in de regio Brabant-Noord sterk gedaald. De aangiftebereidheid is juist
gestegen in de regio's Groningen, Drenthe, Noord- en Oost-Gelderland,
Limburg-Noord en Gooi en Vechtstreek.

Meldingsbereidheid en aangiftebereidheid verkeersdelicten
In 1997 is de bereidheid om een verkeersdelict bij de politie te melden 50
procent. De aangiftebereidheid bedraagt 35 procent. In de noordelijke regio's,
Friesland en Groningen en in Brabant-Noord, is de aangiftebereidheid van een
verkeersdelict het kleinst. In Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond,
Midden- en West-Brabant, Limburg-Zuid en Twente is aangiftebereidheid daarentegen het hoogst.
Ten opzichte van 1995 is de aangiftebereidheid in de regio's Friesland, BrabantNoord en Zeeland gedaald. De sterkste stijging van de aangiftebereidheid is
waarneembaar in de regio Amsterdam-Amstelland.

Meldingsbereidheid en aangiftebereidheid geweldsdelicten
De meldingsbereidheid van geweldsdelicten is in 1997 30 procent. De aangiftebereidheid is 16 procent. Sinds 1993 is de meldingsbereidheid niet noemenswaardig veranderd.
In 1997 blijkt dat in vergelijking met 1995 wel meer slachtoffers bereid zijn
aangifte te doen van slachtofferschap van geweldsdelicten.
De aangiftebereidheid van een geweldsdelict is in de regio Brabant-Zuid-Oost
het kleinst. Deze is het grootst in de regio's Gelderland-Midden, Limburg-Zuid
en Flevoland.
Ten opzichte van 1995 zijn in de regio's Zeeland en Brabant-Zuid-Oost de
inwoners, in vergelijking met de overige regio's, steeds minder bereid aangifte
te doen. In de regio Kennemerland geven echter meer inwoners aan dat zij
bereid zijn aangifte van geweldsdelicten te doen dan in 1995.

Meldingsbereidheid en aangiftebereidheid van alle delicten
In 1997 bedraagt de meldingsbereidheid van een delict gemiddeld 40 procent.
De aangiftebereidheid is 32 procent. Sinds 1993 is de meldings- en aangiftebereidheid nauwelijks veranderd.
In een aantal regio's namelijk Midden- en West-Brabant, Brabant-Zuid-Oost en
Limburg-Zuid, is de aangiftebereidheid het grootst. Het kleinst is de bereidheid
tot aangifte in de regio's Friesland, Twente en Amsterdam-Amstelland.
In vergelijking met 1995 is de aangiftebereidheid van de inwoners van de
regio's Twente, Noord-Holland-Noord, Brabant-Noord, Rotterdam-Rijnmond,
Zuid-Holland-Zuid en Gelderland-Zuid minder geworden. De aangiftebereidheid
is ten opzichte van 1995 gestegen in de regio Limburg-Noord.
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Redenen om (geen) aangifte te doen
Bij 79 procent van alle meldingen is tevens een procesverbaal ondertekend,
en werd dus aangifte gedaan. In 21 procent van de gevallen bleef het bij een
melding.
Er worden door de slachtoffers verschillende redenen, vaak meer dan een
reden, genoemd om aangifte te doen. De redenen die het meest worden
genoemd zijn: men vindt dat de dader moet worden gepakt (55%), men heeft
een bewijs voor de verzekering nodig (47%), men vindt aangifte doen een
plicht (45%), men wil de gestolen goederen terugkrijgen (38%) of men wil voorkomen dat de situatie verergert (28%). Het aangifte doen uit plichtsbesef vormt
in 1997 in vergelijking met voorgaande jaren beduidend minder vaak de reden
om aangifte te doen. In vergelijking met voorgaande jaren worden minder redenen voor het doen van aangifte genoemd.
Eenderde van de niet-aangevers geeft als reden voor het niet doen van aangifte
op 'dat het toch niets helot'. Ook geeft bijna eenderde aan dat het gebeurde
niet belangrijk genoeg was. De geringe schade die gepaard ging met het voorval, is voor 27 procent van de slachtoffers de reden om geen aangifte te doen.
(On)tevredenheid over het politieoptreden bij aangifte
In 1997 is 58 procent van de inwoners die aangifte hebben gedaan bij de
politie (zeer) tevreden over het politieoptreden bij aangifte. Dit percentage is
lager dan in 1995, maar gelijk aan dat in 1993.
Het minst tevreden zijn, in vergelijking met de overige regio's, de inwoners van
Ho!lands Midden en Gelderland-Zuid. Het meest tevreden zijn de inwoners van
de regio Midden- en West-Brabant.
Ten opzichte van 1995 is er met name in de regio Zeeland sprake van een
afname van de tevredenheid over het politieoptreden bij aangifte.
Vooral het resultaat van de aangifte is een bron van ontevredenheid bij aangifte; het uitblijven van een afloopbericht en het niet opgelost zijn van de problemen worden veelvuldig genoemd. Ook worden redenen opgegeven die te
maken hebben met de houding van de politie bij de aangifte. Zo wordt
geklaagd dat de politie te weinig tijd en aandacht aan de aangever besteedde,
zich onverschillig gedroeg, niet efficient optrad en dat zij niets kon doen.
Tot slot is er ontevredenheid over de bereikbaarheid/komst van de politie.
De voornaamste klachten luiden dat de politie te lang op zich liet wachten of
in het geheel niets deed.
Preventiead vies en informatie over slachtofferhulp
In 1997 wordt in Nederland beduidend minder preventieadvies bij aangifte
verstrekt dan in 1995. In 1995 is bij ongeveer 33 procent van de aangiften een
preventieadvies verstrekt. In 1997 is dit percentage gedaald tot 25 procent.
In de regio's Utrecht en Flevoland worden in 1997 door de politie verhoudingsgewijs de meeste preventieadviezen bij aangifte verstrekt. In de regio's;
Drenthe en Twente, Gooi en Vechtstreek en Zeeland wordt in 1 997 het minst
vaak preventieadvies gegeven bij aangifte. In de regio's Amsterdam-Amstelland
en Limburg-Zuid is ten opzichte van 1995 een toename te zien
in het aantal preventieadviezen dat bij aangifte wordt verstrekt. In de overige
regio's wordt in 1997 in vergelijking met 1995 minder preventieadvies verstrekt bij aangifte. Met name in de regio's waar in 1997 relatief minder vaak preventieadvies verstrekt is, Twente en Gooi en Vechtstreek, is er sprake van een
sterke afname ten opzichte van 1995.
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In 1997 wordt in een kwart van het totaal aantal aangiften door de politie
gewezen op de mogelijkheid van slachtofferhulp. In vergelijking met voorgaande jaren wordt deze vorm van nazorg in sterk toenemende mate toegepast
door de politie.
Met name in de regio Limburg-Zuid besteedt de politie veel aandacht aan deze
vorm van nazorg. In de regio's Drenthe, Flevoland, Rotterdam-Rijnmond en
Limburg-Noord daarentegert wordt bij relatief minder aangiften op de mogelijkheid van slachtofferhulp gewezen. In vergelijking met voorgaande jaren wordt
door de politie in alle regio's bij aangifte vaker op de mogelijkheid van slachtofferhulp gewezen, dit met uitzondering van de regio Zeeland, waar een lichte
afname is te constateren in het toepassen van deze vorm van nazorg. Echter in
deze regio was het percentage dat in 1995 werd gewezen op de mogelijkheid
van slachtofferhulp, het hoogst.
Contacten met de politie
Aan de inwoners van Nederland is gevraagd wat de reden was van het laatste
contact dat zij met de politie hadden. Daarna is doorgevraagd over de tevredenheid over het politieoptreden bij dit laatste contact.
In 1997 vindt in Nederland ruim de helft van de laatste contacten tussen
burgers en politie plaats in verband met een of andere vorm van aangifte of
melding door burgers. In tien procent van de gevallen komen de betrokkenen
in contact vanwege een vorm van handhaving door de politie, bijvoorbeeld in
verband met een controle, bekeuring of waarschuwing. In 35 procent van alle
contacten gaat het om een andere vorm van contact, zoals bijvoorbeeld een
vraag om hulp, informatie of advies.
In 1997 hebben relatief meer inwoners van de regio's Amsterdam-Amstelland,
Utrecht, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Zuid-Oost dan in de overige regio's contact met de politie. In de regio Zeeland hebben in 1997 verhoudingsgewijs de minste inwoners contact met de politie.
Ten opzichte van 1995 is het percentage burgers dat contact heeft gehad met
de politie in de regio's Zaanstreek-Waterland en Utrecht het sterkst gestegen. In
de regio's IJsselland, Kennemerland, Brabant-Noord, Zeeland en Limburg-Zuid is
er juist sprake van een afname.
(0n)tevredenheid over het politieoptreden bij het laatste contact
In 1997 is een meerderheid van de bevolking tevreden over het politieoptreden
bij het doen van aangifte of melding (70%). Ook als het gaat om handhaving
door de politie blijkt een meerderheid tevreden over het optreden te zijn (60%).
Het meest tevreden is men echter over het politieoptreden wat betreft andersoortige contacten (75%).
Met uitzondering van de tevredenheid over het optreden van de politie bij een
aangifte/melding van een misdrijf, waarover een toenemend aantal inwoners
(zeer) tevreden is, zijn de tevredenheidspercentages ten opzichte van voorgaande jaren niet wezenlijk veranderd.
In de regio's Noord-Holland-Noord, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid zijn
in 1997 in vergelijking met de andere regio's de laagste percentages inwoners
(zeer) tevreden over het politieoptreden bij het laatste contact. In de regio's
Flevoland en Drenthe zijn in 1997 relatief gezien de meeste inwoners (zeer)
tevreden over het politieoptreden bij aangifte.
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Ten opzichte van 1995 is de tevredenheid over het politieoptreden bij het
laatste contact met name toegenomen in de regio's Flevoland, Friesland en
Amsterdam-Amstelland. In de regio Zeeland is een relatief sterke afname van
de tevredenheid waar te nemen.
Twintig procent van de inwoners van Nederland die in 1997 contact hebben
gehad met de politie is ontevreden over het optreden van de politie bij dit
contact. Met name is men ontevreden over de afloop van het contact: de
problemen bleken niet opgelost, men ontving geen afloopbericht of men vond
de politie te laks in de afhandeling.
Buurtgebonden aspecten van her politieoptreden: algemeen
De inwoners van Nederland is voorts een aantal vragen voorgelegd over de
buurtgebonden aspecten van het politieoptreden, te weten beschikbaarheid
en zichtbaarheid van de politie en het functioneren en optreden van de politie.
Bij de beoordeling van de buurtgebonden aspecten van het politieoptreden
blijkt men in Nederland in 1997 het meest tevreden te zijn over het functioneren van de politie. Over het optreden van de politie en de beschikbaarheid van
de politie is men in vergelijking met het functioneren minder tevreden.
Beschikbaarheid van de politic
In 1997 is ruim de helft van de inwoners van Nederland van mening dat de
politie te weinig in de buurt is te zien en dat de politie te weinig tijd heeft voor
allerlei zaken. Verder is 41 procent van de inwoners niet goed te spreken over
de mate waarin de politie uit de auto komt en is 39 procent van de inwoners
van mening dat de politie te weinig aanspreekbaar is.
Het algehele oordeel van de inwoners van Nederland over de beschikbaarheid
van de politie wijkt in 1997 niet wezenlijk af van dat in 1995. Wel is het oordeel iets minder gunstig dan in 1993.
In de regio's Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland en Twente oordelen
de inwoners het meest positief over de beschikbaarheid van de politie.
In vergelijking met deze regio's zijn de inwoners van de regio's Friesland,
Gelderland-Zuid en Limburg-Noord het minst tevreden over de beschikbaarheid
van de politie in de woonbuurt.
Hoewel de inwoners van Twente in 1997, in vergelijking met de overige
regio's, positief oordelen is er wel sprake van een daling ten opzichte van
1995. De inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland
en Gelderland-Midden zijn daarentegen in positieve zin van mening veranderd.
Zichtbaarheid van de politie
Ruim de helft van de inwoners van Nederland geeft in 1997 aan de politie
minder dan eens per week te zien in de buurt. Hiermee wijkt de zichtbaarheid
van de politie in 1997 niet wezenlijk at van die in voorgaande jaren.
In 1997 zien de inwoners van de regio's Amsterdam-Amstelland, Haaglanden
en Twente de politie meer op straat dan in de overige regio's wordt aangegeven. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Hollands Midden,
Gelderland-Zuid en Limburg-Noord is de zichtbaarheid van de politie het laagst.
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Ten opzichte van 1995 is de zichtbaarheid van de politie in de regio's Drenthe,
Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond en Gelderland-Zuid afgenomen. In de
regio Brabant-Noord constateren de inwoners juist een sterke toename van de
zichtbaarheid van de politie. Dit laatste is ook het geval in de regio's Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland, zij het in mindere mate dan in
Brabant-Noord.

Functioneren van de politie
Tweederde van de inwoners van Nederland is in 1997 van mening dat de politie haar best doet. Ruim 60 procent is van mening dat de politie reageert op
problemen in de buurt en de helft van de inwoners is het eens met de stelling
dat de politie bescherming biedt. In 1997 zijn de inwoners positiever dan in
1995 over de mate waarin de politie contact heeft met de bewoners.
In 1995 en 1997 oordelen burgers negatiever over het algehele functioneren
van de politie dan in 1993. In 1997 echter oordeelt men wel weer iets positiever over het functioneren van de politie dan in 1995.
In 1997 oordelen de inwoners van de regio's Twente en Brabant-Zuid-Oost het
positiefst over het functioneren van de politie. In de regio Gooi en Vechtstreek
zijn de inwoners het minst te spreken over het functioneren van de politie.
Hoewel de inwoners van Twente in 1997, in vergelijking met de overige
regio's, positief oordelen is er wel sprake van een daling ten opzichte van
1995. Een relatief minder gunstig oordeel vinden we eveneens terug bij de
regio's Groningen, Drenthe, Usselland, Twente, Kennemerland, Zuid-HollandZuid, en de twee zuidelijke regio's: Limburg-Noord en Limburg-Zuid. In de overige regio's oordeelt men in 1997 positiever over het functioneren van de politie dan in 1995, met name in de regio Zaanstreek-Waterland is sprake van een
sterke stijging.

Optreden van de politie
Ongeveer eenderde van de inwoners van Nederland is het in 1997 eens met de
stellingen 'de politie treedt niet hard genoeg op' en 'de politie bekeurt te weinig'. Ruim eenvijfde is het eens met de stelling 'de politie grijpt niet in'.
Het oordeel van de inwoners van Nederland over het optreden van de politie in
de woonbuurt is in 1997 weer iets positiever dan in 1995 en ligt momenteel
weer op het niveau van 1993.
Het meest positief over het optreden van de politie zijn de inwoners van de
regio Flevoland. Het minst positief zijn de inwoners van de regio's GelderlandZuid en Limburg-Noord.
In Vergelijking met 1995 is het oordeel van de inwoners van met name de
regio Twente over het optreden van de politie ongunstiger geworden. Dit in
tegenstelling tot de regio's Friesland, Flevoland, Zaanstreek-Waterland,
Kennemerland, Utrecht en Rotterdam-Rijnmond, waar een positieve ontwikkeling valt waar te nemen.
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Preventie
Ten slotte is ingegaan op de preventiemaatregelen die aan woningen in
Nederland zijn getroffen door bewoners. Er is onderscheid gemaakt tussen de
volgende maatregelen: inbraakalarm, extra hang- en sluitwerk, lichten laten
branden bij afwezigheid van bewoners en extra buitenverlichting.

Preventiemaatregelen ter voorkoming van inbraak
Acht procent van de woningen in Nederland is in 1997 uitgerust met een
inbraakalarm. Aan driekwart van de woningen is extra hang- en sluitwerk
aangebracht en in een even groot percentage woningen brandt het licht bij
afwezigheid van de bewoners. Verder heeft tweederde van het totaal aantal
woningen extra buitenverlichting.
Tussen 1993 en 1995 was er sprake van een sterke toenanne van het 'inbraakpreventieve gedrag' van de inwoners van Nederland. Ook in 1997 is in vergelij- •
king met 1995 een toename te zien, zij het een minder sterke dan in 1995.
In 1997 zijn in de regio's Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid,
in de regio's Brabant-Noord, Brabant-Zuid-Oost, Limburg-Noord, Limburg-Zuid,
en in Gooi en Vechtstreek relatief gezien de meeste inbraakpreventieve maatregelen genomen. In de regio Amsterdam-Amstelland zijn naar verhouding de
minste inbraakpreventieve maatregelen getroffen.
Ten opzichte van 1995 is de mate waarin deze maatregelen ter voorkoming
van inbraak zijn getroffen in de regio's Groningen en Limburg-Zuid het sterkst
gestegen. Ook in de regio's Ijsselland, Amsterdam-Amstelland, Haaglanden,
Zuid-Holland-Zuid, Brabant-Noord en Limburg-Noord valt een vrij sterke toename te constateren. Een afname van preventief gedrag van burgers valt waar
te nemen in de regio's Zaanstreek-Waterland, Hollands Midden en RotterdamRijnmond.

0. lnleiding
0.1 Achtergronden
De Politiemonitor Bevolking' is een tweejaarlijks, landelijk onderzoek naar
criminaliteit, onveiligheid en de kwaliteit van de basis-politiezorg. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken
en van Justitie en een groot aantal politiekorpsen. In elk van de 25 politieregio's warden tenminste 1000 personen telefonisch ondervraagd. De resultaten
van de Politiemonitor Bevolking 1997 warden gepresenteerd in 27 rapporten:
1 landelijk rapport, 25 regiorapporten en 1 landelijk tabellenrapport.
De ontstaansgeschiedenis van de Politiemonitor voert terug naar het begin
van de jaren tachtig. Het groeiende besef dat de eigen registratie van de politie
geen adequaat beeld gaf van de onveiligheidsproblematiek en het ontbreken
van inzicht in de behoefte aan veiligheidszorg van de lokale bevolking, vormden de belangrijkste aanleidingen am bevolkingsonderzoek voor dit doel aan
te wenden.
Al in de jaren zeventig en tachtig werden door tal van gemeenten en politiekorpsen op eigen initiatief bevolkingsonderzoeken verricht. Door afwijkende
vraagstellingen en onderzoeksmethoden waren de resultaten van deze onderzoeken onderling niet met elkaar vergelijkbaar. Om wildgroei in de vele bevolkingsonderzoeken een halt toe te roepen, werd eind jaren tachtig besloten tot
de ontwikkeling van een standaard.
In het najaar van 1990 werd deze standaard, onder de naam 'Politiemonitor',
uitgevoerd in 25 gemeenten van uiteenlopende grootte. Sindsdien is de
Politiemonitor in veel afzonderlijke politieregio's toegepast. De eerste landelijke
uitvoering vond plaats in 1993 en werd herhaald in 1995. Dit jaar is het onderzoek voor de derde maal landelijk uitgevoerd.

De Politiemonitor wordt om drie redenen uitgevoerd.
In de eerste plaats levert de Politiemonitor feitelijke gegevens die niet of onvoldoende betrouwbaar op een andere manier kunnen warden verkregen. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de politiele registratie van slachtofferschap. Omdat niet
alle gevallen van slachtofferschap bij de politie warden gemeld of aangegeven
blijft een deel van het feitelijk slachtofferschap buiten beeld. De Politiemonitor
levert in die zin aanvullende informatie op de eigen registratie van de korpsen.
In de tweede plaats !evert de Politiemonitor vergelijkbare informatie op. Het
onderzoek is gestandaardiseerd, zodat zowel in de tijd als tussen verschillende
gebieden kan warden vergeleken.
In de derde plaats leveren de resultaten van de Politiemonitor bruikbare informatie voor de verschillende niveaus waarop beleid wordt gemaakt. Afhankelijk
van het aantal respondenten kan het onderzoek informatie verstrekken op
zowel landelijk als regionaal niveau en afhankelijk van de steekproefgrootte
per regio oak op het niveau van districten, basisteams en gemeenten.

In dit rapport wordt de Politiemonitor Bevolking aangeduid met Politiemonitor
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In het voorliggende rapport worden de landelijke uitkomsten van de
Politiemonitor 1997 gepresenteerd. Tevens worden de regionale ontwikkelingen tussen 1993 en 1997 gepresenteerd en afgezet tegen de landelijke
ontwikkelingen.

0.2 Betekenis van de resultaten
In de landelijke en regionale rapporten van de Politiemonitor wordt vooral
beschrijvende informatie gepresenteerd. Naast gegevens over slachtofferschap
gaat het daarbij om vele andere aspecten van criminaliteit en veiligheid, zoals
aangiftegedrag, onveiligheidsgevoelens, problemen in de woonbuurt, preventiegedrag van burgers en oordelen over het functioneren van de politie in het
algemeen en bij specifieke gelegenheden. Dit is vitale beleidsinformatie die
voorziet in een behoefte. De uitkomsten van de Politiemonitor worden in de
praktijk op allerlei manieren gebruikt, zowel op landelijk, regionaal als op
lokaal niveau en zowel door de politie als door bestuur en openbaar ministerie.
Toch kan dit gebruik verder worden geoptimaliseerd. De onderzoeksgegevens
bieden bijvoorbeeld tal van mogelijkheden voor diepgravender studie, waarbij
ook kwalitatieve informatie en gegevens uit de politieregistraties en ander
onderzoek kunnen worden benut. Aan de andere kant is de Politiemonitor geen
wondermiddel voor alle behoeften aan omgevingsinformatie. Het instrument
kent ook beperkingen, die inherent verbonden zijn aan grootschalig kwantitatief onderzoek. De Politiemonitor is slechts een van de vele relevante bronnen
van informatie, die ingebed kan worden en gecomplementeerd moet worden
met andere gegevens.

0.3 Betrouwbaarheid van de resultaten
Zoals gezegd zijn de in dit rapport gepresenteerde gegevens gebaseerd op
onderzoek onder de bevolking. Hiertoe is een steekproef getrokken die een
representatief beeld moet opleveren van de feitelijke situatie onder de gehele
bevolking in de regio's. Het steekproefkarakter van het onderzoek brengt met
zich mee dat voor de uitkomsten een bepaalde mate van betrouwbaarheid
geldt. Zeker bij kleine steekproeven kan het gebeuren dat door toevalsfactoren
het aangetroffen beeld niet volledig overeenstemt met de werkelijkheid.
Daar het landelijke onderzoek is gebaseerd op een steekproef van ruim 76.000
ondervraagde personen, zijn de landelijke uitkomsten uitermate betrouwbaar.
Voor de verschillende regio's is de betrouwbaarheid iets minder groot, omdat
daar minder mensen zijn ondervraagd. Het minimum aantal ondervraagde personen per regio bedraagt 1.000. In de 18 regio's die gebruik hebben gemaakt
van de 'opstapmogelijkheid', ligt dat aantal veelal beduidend hoger.
De betrouwbaarheid van de uitkomsten is van belang voor het maken van vergelijkingen, bijvoorbeeld tussen landelijke en regionale uitkomsten, tussen
regio's onderling, of voor vergelijkingen in de tijd. Bij elk percentage geldt,
gegeven de spreiding in de antwoorden en het aantal ondervraagde personen,
een betrouwbaarheidsmarge. Olt betekent dat de werkelijke waarde - met een
betrouwbaarheid van 95% - tussen de grenzen van die marge zal liggen.
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In feite dient bij elke vergelijking de betrouwbaarheidsmarge te worden
bepaald. Om precies te kunnen weten of een bepaald verschil volgens de
statistiek echt een verschil aangeeft, dient een vrij ingewikkelde berekening te
worden uitgevoerd.
Zoals is opgemerkt zijn de betrouwbaarheidsmarges exact bepaald. In tegenstelling tot de vorige rapportage zijn deze betrouwbaarheidsintervallen met
haakjes in de figuren weergegeven (zie figuur 0.1) Dit maakt het zeer eenvoudig om te bepalen of verschillen significant zijn. Het gebruiken van betrouwbaarheidsmarges is overigens zeer gebruikelijk bij rapportage over grootschalig enqueteonderzoek. Waar in dit beschrijvende rapport wordt gesproken van
verschillen betreffen het steeds statistisch significante verschillen.

0.4 Presentatie van de resultaten
Omwille van de leesbaarheid en inzichtelijkheid van de uitkomsten is gekozen
voor een grafische weergave van de uitkomsten. In de landelijk rapportage
wordt gebruik gemaakt van drie typen figuren. Van elke soort volgt hieronder
een voorbeeld en wordt tevens aangegeven hoe de informatie moet worden
geinterpreteerd.
Figuur 0.1:

Staafdiagrammen. Vermogensdelicten (fictief voorbeeld)
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In de staafdiagrammen worden de landelijke percentages (zowel 1997, 1995
als 1993) weergegeven (de onderliggende cijfers kunt u terugvinden in het
aparte tabellenrapport). In vergelijking met voorgaande rapportages zijn de
figuren licht veranderd. Naast de derde meting in 1997 zijn er - zoals al eerder
is aangegeven - ook betrouwbaarheidsintervallen in de figuren toegevoegd.
Met name deze laatste toevoeging maakt het eenvoudiger om `significante'
verschillen te onderscheiden. Wanneer twee betrouwbaarheidsintervallen elkaar
overlappen is er geen sprake van een betekenisvol verschil. Indien de intervallen elkaar niet overlappen dan kan gesproken worden van een 'significant verschil'. In bovenstaande figuur zien we bijvoorbeeld dat er voor fietsdiefstal
Oen sprake is van een significant verschil tussen 1995 en 1997, maar dat het
percentage uit 1993 wel significant afwijkt van zowel het percentage in 1995
als 1997.
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Cartogrammen. Vermogensdelicten (fictief voorbeeld)

Figuur 0.2
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De cartogramrnen zijn kaarten waarin de 25 politieregio's met elkaar vergeleken warden. Bij deze figuren wordt niet gekeken naar verschillen binnen
regio's en derhalve geen onderscheid gemaakt tussen landelijke en stedelijke
gebieden. In de cartogrammen worden steeds twee vergelijkingen gemaakt.
In de linker cartogram vindt voor de meting in 1997 een vergelijking tussen de
regio's plaats (bijvoorbeeld: vermogensdelicten komen in 1997 vaker voor in
regio X dan in regio Y). In de rechter cartogram is weergegeven of er ten
opzichte van 1995 in 1997 sprake is van een toe- of afname van vermogensdelicten (bijvoorbeeld: ten opzichte van 1995 is er in regio X sprake van een toename en in regio Y sprake van een afname). In beide cartogrammen gaat het
om een vergelijking tussen regio's en niet am een vergelijking van de regio met
het landelijke gemiddelde. In deze cartogrammen zijn vanwege de leesbaarheid
geen betrouwbaarheidsintervallen aangegeven. Deze informatie is echter wel
te vinden in het tabellenrapport. Grofweg kan gesteld worden dat met name
verschillen tussen de (op een na) hoogste categorie en de (op een na) laagste
categorie betekenisvol zijn.
Bovenstaand voorbeeld laat zien dat de schaalscores in 1997 in Limburg-Zuid,
Utrecht en Amsterdam-Amstelland het hoogst zijn en in Flevoland het laagst.
Verder zien we dat er in 1997 ten opzichte van 1995 een relatief sterke toename van vermogensdelicten is in de regio's Noord- en Oost-Gelderland en
Haaglanden en dat in Gelderland-Zuid en in Rotterdam-Rijnmond een verhoudingsgewijs sterke afname van vermogensdelicten wordt geconstateerd.
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Lijngrafiek. Vermogensdelicten (fictief voorbeeld)
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Ten slotte, de lijngrafieken geven in een figuur de ontwikkeling sinds 1993
weer. In een oogopslag is te zien of er zich op landelijk niveau betekenisvolle
ontwikkelingen hebben voorgedaan en of deze ontwikkelingen significant
afwijken van voorgaande jaren. In bovenstaande figuur zien we dat er tussen
1993 en 1995 geen betekenisvolle verandering heeft plaatsgevonden in de
mate waarin vermogensdelicten zich voordoen. Ten opzichte van 1995 heeft
zich in 1997 daarentegen een significante stijging voorgedaan.

0.5 Leeswijzer
Het rapport bestaat uit drie delen.
We beschrijven de ontwikkeling van de criminaliteit en onveiligheid en van de
wensen en behoeften van burgers ten aanzien van de basispolitiezorg tussen
1993 en 1997 voor heel Nederland en de 25 politieregio's afzonderlijk.
In deel A wordt een beschrijving gegeven van de (on)veiligheid en het feitelijk
slachtofferschap in de politieregio. Na buurtproblemen en onveiligheidsgevoelens (hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2) wordt aandacht besteed aan slachtofferschap (hoofdstuk 3).
Deel B gaat in op de verhouding tussen de politie en de burgers.
Achtereenvolgens komen aan de orde: contacten tussen politie en slachtoffers
van misdrijven (hoofdstuk 4), contacten tussen politie en burgers (hoofdstuk 5)
en de beschikbaarheid, zichtbaarheid en het optreden en functioneren van de
politie in de woonbuurt (hoofdstuk 6).
In deel C (hoofdstuk 7) wordt aandacht besteed aan de preventieve activiteiten
die burgers ondernemen om slachtofferschap van woninginbraak te voorkomen.

Deel A
Onveiligheid en
feitelijk slachtofferschap

lnleiding
In deel A wordt ingegaan op de subjectieve en objectieve kant van onveiligheid. Onveiligheid kan op objectieve wijze worden uitgedrukt in termen van
de kans die mensen lopen om slachtoffer te worden van enigerlei vorm van
criminaliteit. Onveiligheid heeft echter ook een subjectieve zijde. Daarbij gaat
het om de perceptie die mensen hebben van hun eigen veiligheid. Lange tijd is
men er vanuit gegaan dat deze subjectieve beleving van veiligheid een directe
afgeleide vormt van de aard en omvang van feitelijk slachtofferschap.
Inmiddels wordt erkend dat een complex van factoren bepalend is voor de
mate waarin men zich onveilig voelt. Veel van die factoren hebben betrekking
op de problemen die mensen in hun directe leefomgeving signaleren.
Op de probleemgevoeligheid van de eigen woonbuurt wordt in hoofdstuk 1
ingegaan. Vervolgens komen in hoofdstuk 2 gevoelens van onveiligheid aan de
orde. Hoofdstuk 3 sluit dit deel af en handelt over het feitelijk slachtofferschap
van diverse vormen van criminaliteit. In alle hoofdstukken wordt de huidige
landelijke situatie gespiegeld aan die in 1993 en 1995 en wordt de regionale
spreiding in beeld gebracht.

1. Buurtproblemen
1.1

lnleiding
In onderstaande paragrafen wordt de probleemgevoeligheid van de woonbuurt
in beeld gebracht. De inwoners van Nederland is een aantal problemen voorgelegd die in de buurt kunnen voorkomen. Gevraagd is of men vindt dat deze
problemen in de eigen woonbuurt vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen.
Het gaat hierbij dus om een inschatting van de buurtbewoners. Dit geldt eveneens voor wat men als de eigen woonbuurt beschouwd. Voor sommigen zal
dit slechts de directe omgeving betreffen, voor anderen een wat groter gebied.
De volgende groepen van buurtproblemen worden nader besproken: vermogensdelicten, verkeersoverlast, dreiging en verloedering.

1.2 Vermogensdelicten
In de eerste plaats is gekeken naar vermogensdelicten. Figuur 1.1 geeft het
percentage' burgers dat vindt dat deze buurtproblemen vaak in de buurt
voorkomen, en geeft een indicatie voor de mate waarin deze buurtproblemen
voorkomen in Nederland.
Figuur 1.1

Buurtproblemen: vermogensdelicten. In procenten van de bevolking, percentage `komt vaak voor'. Landelijk 1997 in vergelijking
met 1993 en 1995.
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In 1997 zegt 29 procent van de inwoners van Nederland dat inbraak in woningen in de eigen woonbuurt vaak voorkomt. Fietsdiefstal komt in de ogen van
de burgers nagenoeg even vaak voor (28%). Ongeveer eenvijfde deel van de
inwoners ervaart zowel diefstal uit auto's als vernieling aan/diefstal vanaf
auto's als vaak voorkomende buurtproblemen.

2

Sommige percentages zijn anders berekend dan bij de voorgaande meting. De 'nieuwe' berekeningswijze is toegepast op zowel de cijfers uit 1993 en 1995 als op de cijfers voor 1997.
Deze rapportage staat dus op zichzelf. Voor een beschrijving van de gehanteerde berekeningswijze verwijzen wij kortheidshalve naar de onderzoeksverantwoording

30

Politiemonitor Bevolking 1997

Na een aanvankelijke stijging tussen 1993 en 1995 van het percentage burgers
dat aangeeft de verschillende vermogensdelicten in de buurt vaak te signaleren, is er in 1997 weer sprake van een afname. Het percentage inwoners dat
diefstal uit auto's in de buurt vaak waarneemt, ligt in 1997 ander het niveau
van 1993 (22%). Voor fietsdiefstal ligt dit percentage in 1997 nog iets boven
het niveau van 1993 (27%). Het percentage inwoners dat in 1997 vernieling
aan/diefstal vanaf auto's en inbraak in woningen signaleert in de buurt
verschilt niet met 1993.
De verschillende vormen van de vermogensdelicten zijn vervolgens samengevoegd in een cluster waarvoor een schaalscore 3 kan worden berekend.
Een schaalscore is opgebouwd uit alle antwoordcategorieen binnen het cluster
vermogensdelicten, in tegenstelling tot de hierboven beschreven figuren waarin alien het percentage 'vaak' is weergegeven. De score loopt van nul tot tien
en geeft de mate aan waarin burgers vermogensdelicten ervaren. De score
moet nadrukkelijk niet worden opgevat als een opzichzelfstaand rapportcijfer,
maar is het resultaat van een herberekening.
Figuur 1.2 Buurtproblemen: vermogensdelicten. Landelijk 1997 in
vergelijking met 1993 en 1995.
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In 1997 worden vermogensdelicten door de inwoners van Nederland in mindere mate (5.1) als een buurtprobleem ervaren dan in 1995 (5.4). Ondanks deze
daling is de mate waarin de inwoners aangeven dat vermogensdelicten voorkomen in de buurt nog wel hoger dan in 1993 (4.9).

3

Voor een beschrijving van de gehanteerde berekeningswijze van de schaalscores verwijzen wij
kortheidshalve naar de onderzoeksverantwoording
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Figuur 1.3

Buurtproblemen: vermogensdelicten. Regionale schaalscores 1997
en regionale ontwikkeling 1995-1997.
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De inwoners van de regio's Flevoland, Groningen, Drenthe en Gooi en
Vechtstreek ervaren in 1997 vermogensdelicten het minst als buurtprobleem.
Dit in tegenstelling tot de regio's Amsterdam-Amstelland, Utrecht en LimburgZuid, waar verhoudingsgewijs meer inwoners vermogensdelicten als buurtprobleem ervaren.
In 1997 is in vergelijking met 1995 in een groot aantal regio's, met name in de
regio's Rotterdam-Rijnmond en Gelderland-Midden, de inschatting van burgers
ten aanzien van het voorkomen van vermogensdelicten in de buurt positiever
geworden. Een uitzondering hierop vormen de regio's Friesland, Noord-HollandNoord, Twente, en met name Noord- en Oost-Gelderland en Haaglanden. In
deze regio's worden vermogensdelicten momenteel in sterkere mate dan in
1995 als buurtprobleem ervaren.

1.3 Verkeersoverlast
De volgende figuur geeft de mening weer van burgers over het vaak voorkomen
van een aantal vormen van verkeersoverlast bij hen in de buurt en geeft een indicatie voor de mate waarin deze buurtproblemen in Nederland voorkomen.
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Figuur 1.4 Buurtproblemen: verkeersoverlast. In procenten van de bevolking,
percentage 'komt vaak voor'. Landelijk 1997 in vergelijking met
1993 en 1995.
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In 1997 is te hard rijden de meest gesignaleerde vorm van verkeersoverlast,
46 procent van de inwoners geeft aan hiervan vaak overlast te ondervinden.
Agressief verkeersgedrag (25%), geluidsoverlast door verkeer (15%) en aanrijdingen (12%) worden door relatief minder inwoners vaak gesignaleerd in
de buurt.
Agressief verkeersgedrag wordt in de loop der jaren door een groeiend percentage inwoners als een vaak voorkomend buurtprobleem ervaren. In 1993 gaf
20 procent van de inwoners aan deze vorm van verkeersoverlast vaak waar te
nemen in de buurt. Ten opzichte van 1993 en 1995 (beide 14%) worden aanrijdingen in 1997 minder vaak waargenomen. Het percentage inwoners dat
vaak geluidsoverlast van verkeer en te hard rijden signaleert, verschilt in 1997
niet van dat in 1995, maar ligt wel lager dan in 1993.
Ook de hierboven weergegeven vormen van verkeersoverlast vormen samen
een cluster, waarvoor een schaalscore is berekend. Wederom geldt, hoe hoger
de waarde, hoe meer respondenten het gevoel hebben dat deze vorm van
buurtproblemen voorkomt in Nederland.

Figuur 1.5 Buurtproblemen: verkeersoverlast. Landelijk 1997 in vergelijking
met 1993 en 1995.
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Uit de figuur blijkt dat de mate waarin verkeersoverlast in de loop der jaren
door burgers wordt ervaren, enigszins toeneemt.
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Figuur 1.6 Buurtproblemen: verkeersoverlast. Regionale schaalscores 1997 en
regionale ontwikkeling 1995-1997.
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In 1997 wordt verkeersoverlast met name in de regio's Amsterdam-Amstelland en
Limburg-Zuid als buurtprobleem ervaren. De inschatting van de inwoners van Flevoland omtrent het voorkomen van verkeersoverlast in de buurt is in vergelijking
met de andere regio's het meest positief.
Bij vergelijking van 1997 met 1995 blijkt dat met name in de regio's Haaglanden,
lisselland en Noord- en Oost-Gelderland momenteel verkeersoverlast in sterkere
mate als buurtprobleem wordt ervaren. Opvallend is verder de relatief sterke afname van beleving van verkeersoverlast in de regio Rotterdam-Rijnmond.

1.4 Dreiging
De onderstaande figuur geeft de mening weer van burgers over het vaak voorkomen van een aantal vormen van dreiging bij hen in de buurt en geeft een indicatie voor de mate waarin deze buurtproblemen voorkomen in Nederland'.
Figuur 1.7 Buurtproblemen: dreiging. In procenten van de bevolking, percentage
`komt vaak voor'. Landelijk 1997 in vergelijking met 1993 en 1995.
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Het item drugsoverlast is in 1997 voor het eerst aan de vragenlijst toegevoegd, derhalve kunnen we
hierover geen vergelijkingen in de tijd maken. Verder is om de schaalscore vergelijkbaar te houden
met de uitkomsten van 1993 en 1995, dit item buiten de berekening gehouden.
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De verschillende vormen van dreiging komen in vergelijking met de hiervoor
besproken buurtproblemen, vermogensdelicten en verkeersoverlast, minder
vaak voor. Van alle vormen van dreiging komt in 1997 drugsoverlast het meest
voor (8%). Dronken mensen op straat (7%), geweldsdelicten (5%), het lastig
vallen van mensen op straat (3%) en bedreiging (eveneens 3%) worden door
relatief minder inwoners van Nederland vaak waargenomen in de buurt.
Voor drugsoverlast is geen vergelijking in de jaren mogelijk. In 1997 wordt het
lastigvallen van mensen op straat in mindere mate als buurtprobleem ervaren
dan in 1995. Tevens lijkt er sinds 1993 sprake te zijn van een lichte afname
van de mate waarin dronken mensen op straat als buurtprobleem worden
ervaren. De mate waarin inwoners de overige vormen van dreiging ervaren in
de buurt is sinds 1993 nauwelijks veranderd.
De mate waarin inwoners dreiging in de buurt signaleren, staat in de volgende
figuur weergegeven. Net gaat ook hier om een schaalscore die is opgebouwd
uit de in de bovenstaande figuur besproken vormen van dreigings. Hoe hoger
de schaalscore, hoe meer respondenten het gevoel hebben dat dreiging voorkomt in de eigen woonbuurt.

Figuur 1.8 Buurtproblemen: dreiging. Landelijk 1997 in vergelijking met
1993 en 1995.
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In 1995 was er ten opzichte van 1993 nog sprake van een lichte toename van
de mate waarin de inwoners van Nederland dreiging in de buurt waarnemen.
In 1997 ligt dit op het niveau van 1995. Momenteel wordt dreiging echter nog
wel in sterkere mate ervaren als buurtprobleem dan in 1993.

s

Drugsoverlast is in deze schaalscore niet opgenomen in verband met de vergelijkbaarheid van de
uitkomsten in 1997 met die van 1993 en 1995
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Buurtproblemen: dreiging. Regionale schaalscores 1997 en regionale ontwikkeling 1995-1997.
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Dreiging wordt, zoals eerder opgemerkt, in mindere mate dan de eerder
besproken buurtproblemen vermogensdelicten en verkeersoverlast als buurtprobleem ervaren. In de regio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek wordt dreiging in mindere mate als buurtprobleem ervaren dan in de overige regio's. De
regio Amsterdam-Amstelland is in dit opzicht een negatieve uitschieter; de
beleving van dreiging als buurtprobleem is in deze regio veruit het sterkst.
De mate waarin inwoners uit de regio Amsterdam-Amstelland dreiging ervaren
is in vergelijking met 1995 sterk afgenomen. Deze regio springt er in dit
opzicht dus juist positief uit. Ook in de regio's Rotterdam-Rijnmond en
Limburg-Noord is er in 1997 ten opzichte van 1995 sprake van een relatief
sterke afname van de beleving van dreiging. In de regio's Haaglanden en
Zaanstreek-Waterland daarentegen, is er in 1997 ten opzichte van 1995 sprake
van een relatief sterke toename.

1.5 Verloedering
De volgende figuur geeft de mening weer van burgers over het vaak voorkomen van een aantal vormen van verloedering bij hun in de buurt en geeft een
indicatie voor de mate waarin deze buurtproblemen voorkomen in Nederland.
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Figuur 1.10 Buurtproblemen: verloedering. In procenten van de bevolking, percentage 'komt vaak voor'. Landelijk 1 997 in vergelijking met 1993
en 1995.
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Van de voorgelegde vormen van verloedering komt in 1997 hondenpoep op
straat volgens de meeste inwoners van Nederland (53%) vaak voor. Ook rommel
op straat wordt door relatief veel inwoners genoemd (27%). Vernieling van
straatmeubilair (17%), bekladding van muren (16%), overlast door jongeren (12%)
en andere vormen van geluidsoverlast (11%) zijn vormen van verloedering die in
mindere mate worden genoemd.
Door de jaren heen zien we een toename van de mate waarin burgers vinden dat
overlast door jongeren, vernieling van straatmeubilair, hondenpoep op straat en
rommel op straat vaak voorkomt. Bekladding van muren wordt in 1997 alleen
ten opzichte van 1995 vaker gesignaleerd en is daarmee terug op het niveau van
1993. Andere vormen van geluidsoverlast is de enige vorm van verloedering die
sinds 1993 in afnemende mate als vaak voorkomend buurtprobleem wordt ervaren.
Net als voor de overige buurtproblemen is op basis van de vragen die betrekking
hebben op verloedering, een schaalscore berekend. Hoe hoger de waarde, hoe
meer de respondenten het gevoel hebben dater sprake is van verloedering van
de eigen woonbuurt.
Figuur 1.11

Buurtproblemen: verloedering. Landelijk 1997 in vergelijking met
1993 en 1995.
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Verloedering van de buurt wordt sinds 1993 (3.8) in toenemende mate door de
inwoners van Nederland als buurtprobleem ervaren. De stijging die zich in
1995 (3.9) heeft ingezet heeft zich in 1997 doorgezet (4.1).
Figuur 1.12 Buurtproblemen: verloedering. Regionale schaalscores 1997 en
regionale ontwikkeling 1995-1997.
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Verloedering van de buurt wordt met name in de grootstedelijke regio's
Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden als buurtprobleem
ervaren. In de regio's Drenthe, lisselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland,
Brabant-Zuid-Oost, Limburg-Noord en Zeeland is de inschatting omtrent het
voorkomen van verloedering van de buurt het meest positief.
In 1997 wordt, ondanks het feit dat verloedering veel voorkomt in deze stedelijke regio's, in Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland verloedering in
mindere mate als buurtprobleem ervaren dan in 1995. In de regio Haaglanden
daarentegen is sprake van een relatief sterke toename van verloedering als
buurtprobleem.

1.6 Samenvatting
In dit hoofdstuk is voor vier groepen van buurtproblemen gevraagd of de
inwoners van Nederland vinden dat deze problemen vaak in de eigen buurt
voorkomen. Deze problemen zijn: vermogensdelicten, verkeersoverlast,
dreiging en verloedering.
Voor elk afzonderlijk buurtprobleem is een vergelijking gemaakt tussen de
landelijke cijfers in de jaren 1993, 1995 en 1997. Nadat ook de schaalscores in
de jaren zijn vergeleken zijn de regionale schaalscores in 1997 en de regionale
ontwikkeling vergeleken.
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Landelgke uitkomsten:
•

Van de vier buurtproblemen worden vermogensdelicten en verkeersoverlast
het meest waargenomen door de inwoners van Nederland. Verloedering van
de buurt wordt in iets mindere mate vaak waargenomen. Dreiging is volgens
de burgers verhoudingsgewijs het minst vaak voorkomende buurtprobleem.
Ten opzichte van 1995 is de mate waarin vermogensdelicten in de buurt
worden gesignaleerd afgenomen. Verkeersoverlast en verloedering worden
sinds 1993 door steeds meer inwoners waargenomen.
Wat betreft vermogensdelicten komen inbraak in woningen en fietsdiefstal
in 1997.volgens de inwoners het meest voor. Alle vormen van vermogensdelicten worden in 1997 minder waargenomen dan in 1995. Voor inbraak in
woningen en diefstal uit auto's is de afname het sterkst.
Ten aanzien van verkeersoverlast geldt dat te hard rijdende auto's in 1997
het meest genoemd wordt en agressief verkeersgedrag wordt sinds 1993
steeds vaker in de buurt gesignaleerd. Aanrijdingen daarentegen, worden
steeds minder waargenomen.

• •Van alle vormen van dreiging wordt drugsoverlast het meest gesignaleerd in
de buurt.
Wat betreft verloedering vormt hondenpoep het meest voorkomende
probleem in de buurt. In vergelijking met voorgaande jaren worden alle
vormen van verloedering, met uitzondering van andere vormen van geluidsoverlast en bekladding van muren door meer inwoners als een probleem
ervaren.

Regionale verschillen:
•

In de regio Amsterdam-Amstelland signaleren, in vergelijking met de ovenye regio's, meer inwoners buurtproblemen. loch worden in de deze regio
met name dreiging en verloedering in vergelijking met 1995 door minder
inwoners als een veel voorkomend buurtprobleem beschouwd. De inschatting van de inwoners uit deze regio is dus wat betreft dreiging en verloedering positiever geworden.
Ten opzichte van 1995 geven steeds meer inwoners van de regio's
Friesland, Noord-Holland-Noord, Twente, Noord- en Oost-Gelderland en
Haaglanden aan dat vermogensdelicten vaak voorkomen in de buurt.
In de avenge regio's is de inschatting van de inwoners positiever geworden,
met name in de regio's Rotterdam-Rijnmond en Gelderland-Midden.
Verkeersoverlast is in toenemende mate een buurtprobleem voor de
inwoners van de regio's Haaglanden, Usselland en Noord- en OostGelderland. In de regio Rotterdam-Rijnmond is de inschatting van de inwoners in dit opzicht in 1997 positiever dan in 1995.
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•

In vergelijking met 1995 ervaren minder inwoners van de regio's
Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Limburg-Noord dreiging
als een veelvoorkomend buurtprobleem.

•

In de ogen van inwoners uit de regio Rotterdam-Rijnmond is ook ten
opzichte van 1995 de mate waarin verloedering van de buurt voorkomt
relatief sterk afgenpmen.
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2. Onveiligheidsgevoelens
2.1

lnleiding
Om de beleving van onveiligheid in kaart te brengen, is aan de respondenten
een aantal vragen voorgelegd over door hen ervaren onveiligheidsgevoelens.
Allereerst is gevraagd of men zich wel eens onveilig voelt. Tevens is aan
degenen die zich wel eens onveilig voelen gevraagd of dat vaak, soms of
(bijna) nooit is. Daarnaast is aan de burgers gevraagd of zij (vermeende) onveilige situaties mijden door gedragsaanpassingen, zoals het 's avonds de deur
niet open doen voor onverwachte bellers. We spreken dan van vermijdingsgedrag. Deze onderwerpen komen in de volgende paragrafen aan de orde.

2.2 Onveiligheidsgevoelens
In onderstaande figuren is aangegeven hoe onveiligheidsgevoelens zich sinds
1993 in Nederland hebben ontwikkeld.
Figuur 2.1

Onveiligheidsgevoelens. In procenten van de bevolking,
percentage `voelt zich wel eens onveilig'. Landelijk 1997 in
vergelijking met 1993 en 1995.
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Uit de figuur blijkt dat door de jaren heen 29 procent van de burgers in
Nederland zich wel eens onveilig voelt.
Figuur 2.2 Onveiligheidsgevoelens. In procenten van de bevolking, percentage
`voelt zich vaak onveilig'. Landelijk 1997 in vergelijking met 1993 en
1995.
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Wordt gekeken naar het deel van de bevolking dat zich vaak onveilig voelt
dan blijkt dit bij zes procent van de inwoners van Nederland het geval te zijn.
Dit percentage ligt lager dan in 1995 en 1993.

2.3 Vermijdingsgedrag

Zoals hiervoor is opgemerkt, is aan burgers ook gevraagd naar eventuele
gedragsaanpassing vanwege (vermeende) onveiligheid. In de onderstaande
figuren is voor de verschillende vormen van vermijdingsgedrag het percentage
burgers weergegeven dat zegt dit gedrag vaak te vertonen.
Figuur 2.3 Vormen van vermijdingsgedrag. In procenten van de bevolking,

percentage 'komt vaak voor'. Landelijk 1997 in vergelijking met
1993 en 1995.
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Uit de figuur blijkt dat ruim tien procent van de inwoners van Nederland in
1997 vaak bepaalde plekken in de woonplaats mijdt omdat men het er niet
veilig vindt. Dit percentage is sinds 1993 (12%) licht gedaald.
Achttien procent van de inwoners doet in 1997 vaak 's avonds de deur niet
open voor onbekende bellers. In vergelijking met voorgaande jaren komt deze
vorm van vermijdingsgedrag steeds vaker voor. In 1993 was het percentage
nog 14 en in 1995 16.
In 1997 laat eveneens 18 procent van de inwoners vaak waardevolle spullen
thuis om diefstal of beroving op straat te voorkomen. Dit percentage is ten
opzichte van 1993 in 1997 met een procentpunt gedaald.
Tien procent van de inwoners van Nederland rijdt of loopt vaak om, om onveilige 'plekken te mijden. Deze vorm van vermijdingsgedrag wordt in vergelijking
met voorgaande jaren door eenzelfde percentage burgers vaak toegepast.
Bijna een kwart van de ouders in Nederland verbiedt hun kinderen vaak sommige plaatsen te bezoeken vanwege vermeende onveiligheid. Hiermee is dit de
meest voorkomende vorm van vermijdingsgedrag. Tevens komt deze vorm van
vermijdingsgedrag in vergelijking met 1993 (20%) en 1995 (21%) beduidend
vaker voor.
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2.4 De beleving van onveiligheid
Op grond van de antwoorden op de vragen over vermijdingsgedrag is een
schaalscore berekend. Deze schaalscore 'beleving van onveiligheid' loopt van 0
tot 10, waarbij een hogere waarde een groter gevoel van onveiligheid indiceert.
In figuur 2.4 is de landelijke ontwikkeling van deze schaalscore sinds 1993
weergegeven.
Figuur 2.4 Beleving van onveiligheid. Landelijk 1997 in vergelijking met 1993
en 1995.
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Uit de figuur is af te leiden dat de beleving van onveiligheid sinds 1993
nagenoeg niet is veranderd.
Figuur 2.5 Beleving van onveiligheid. Regionale schaalscores 1997 en regionale ontwikkeling 1995-1997.
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In 1997 is de mate waarin onveiligheid wordt beleefd het sterkst in de regio's
Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Limburg-Zuid en, zij het in iets mindere
mate, in Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. In de regio's
Drenthe en Zeeland voelen de inwoners zich relatief het veiligst.

Politiemonitor Bevolking 1997

45

Tussen 1995 en 1997 is de beleving van onveiligheid in de regio AmsterdamAmstelland sterk afgenomen. In iets mindere mate is dit ook het geval in de
regio's Zaanstreek-Waterland, Flevoland, Twente, Limburg-Noord, RotterdamRijnmond en Zeeland. In de regio's Noord- en Oost-Gelderland en Hollands
Midden is sprake van een relatief sterke toename van de onveiligheidsbeleving.

2.5 Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn de door de inwoners van Nederland ervaren onveiligheidsgevoelens en de eventuele gedragsaanpassingen vanwege (vermeende) onveiligheid weergegeven. De landelijke cijfers van de meting in 1997 zijn vergeleken met die in voorgaande jaren. Tevens zijn de regionale schaalscores voor
1997 onderling vergeleken en is de ontwikkeling van deze schaalscores ten
opzichte van 1995 behandeld.

Landelijke uitkomsten:
•

In 1997 voelt bijna 30 procent van de inwoners van Nederland zich wel
eens onveilig. Zes procent geeft aan zich vaak onveilig te voelen.

•

Ouders die kinderen verbieden sommige plaatsen te bezoeken is de meest
voorkomende vorm van vermijdingsgedrag in Nederland.

•

Sinds 1993 verbieden in 1997 steeds meer ouders hun kinderen sommige
plaatsen te bezoeken en doen steeds meer inwoners 's avonds de deur voor
onbekenden niet open.

•

In 1997 mijden in vergelijking met de voorgaande jaren minder inwoners
vaak bepaalde plekken in de woonplaats en laat men minder vaak waardevoile spullen thuis om diefstal of beroving op straat te voorkomen.

Regionale verschillen:
•

In de regio's Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Limburg-Zuid, AmsterdamAmstelland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht is de onveiligheidsbeleving het
grootst. Het veiligst voelen zich de inwoners van de regio's Drenthe en
Zeeland.

•

Ten opzichte van 1995 voelen de inwoners van de regio AmsterdamAmstelland zich steeds veiliger. In de regio's Noord- en Oost-Gelderland en
HollandsMidden daarentegen is sprake van een toename van de onveiligheidsgevoelens.

3. Slachtofferschap
3.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt slachtofferschap niet alleen uitgedrukt in procenten van
de bevolking van 15 jaar en ouder, maar in enkele gevallen ook in procenten
van het aantal objecten dat doelwit is geworden. Beleidsmatig is de waarde van
deze cijfers veel groter dan het `traditionele' slachtofferpercentage waarmee
vaak gewerkt wordt. Om een voorbeeld te noemen: informatie over het deel
van alle auto's dat gestolen wordt, geeft een veel zuiverder en bruikbaarder
beeld van autocriminaliteit dan het percentage van de bevolking dat te maken
krijgt met autodiefstal. lmmers, regionale verschillen in het laatste kengetal
kunnen veroorzaakt worden door het feit dat men in de ene regio per hoofd
van de bevolking meer auto's bezit dan in de andere regio.
Deze wijze van presenteren levert een beter beeld op van de omvang en de
ontwikkeling van vormen van criminaliteit. Er worden dus cijfers gepresenteerd
die het aantal criminele voorvallen plaatsen in het perspectief van hun gelegenheidsstructuur. Naast personen worden drie objecten onderscheiden: huishoudens, auto's en fietsen.
Bij autocriminaliteit en fietsdiefstal wordt het aantal vernielingen en diefstallen
weergegeven per 100 auto's dan wel fietsen 6 . Bij (poging tot) inbraak wordt het
percentage beschreven van het aantal woningen waarin een of meer keer is
ingebroken of een poging daartoe is gedaan. Bij de resterende persoonsgebonden delicten geven we het zogenaamde slachtofferpercentage weer, dat wil
zeggen het percentage van de burgers van 15 jaar en ouder dat in het afgelopen jaar een of meer keer slachtoffer is geworden van het betreffende delict.
In de volgende paragraaf zullen eerst de vormen van objectgebonden slachtofferschap worden besproken waarna in paragraaf 3.3 vormen van persoonsgebonden slachtofferschap worden gepresenteerd.

3.2 Objectgebonden slachtofferschap
De inwoners van Nederland is een aantal objectgebonden vormen van slachtofferschap voorgelegd. Voor elke vorm is de respondent gevraagd of men er in.
de afgelopen 12 maanden slachtoffer van is geworden. In de volgende figuur is
de mate van voorkomen van objectgebonden slachtofferschap in Nederland
wee rgegeven.

6

Als er bijvoorbeeld een waarde van 17 staat bij autovernieling dan betekent dit dat er per
100 auto's 17 gevallen van vernieling zijn geweest. Het is mogelijk dat 17 verschillende auto's
zijn vernield, maar het is in - theorie ook mogelijk , clat een auto 17 keer is vernield. Voor een
exacte beschrijving van de wijze waarop de verschillende vormen van objectgebonden slachtofferschap zijn berekend, verwijzen wij kortheidshalve naar de onderzoeksverantwoording.
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Figuur 3.1

Objectgebonden slachtofferschap. Fietsdiefstal en autocriminaliteit
in aantal voorvallen per 100 objecten. (Poging tot) inbraak in
procenten van het aantal woningen. Landelijk 1997 in vergelijking
met 1993 en 1995
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In 1997 is vernieling aan auto's, evenals in de voorgaande jaren, de meest
voorkomende vorm van objectgebonden slachtofferschap in Nederland.
Per 100 auto's hebben er 27 voorvallen van vernielingen plaatsgevonden.
Diefstal uit auto's (8 per 100) en fietsdiefstal (7 per 100) komen in vergelijking
hiermee minder vaak voor. In vijf procent van het totaal aantal woningen in
Nederland is in 1997 een poging tot inbraak gedaan. In drie procent van het
totaal aantal woningen is daadwerkelijk ingebroken.
In vergelijking met 1993 en 1995 is het aantal fietsdiefstallen, vernielingen
aan auto's en diefstallen uit auto's in 1997 gedaald. Het percentage woningen
waarin in 1997 is ingebroken of een poging daartoe is gedaan, is ten opzichte
van 1995 gedaald. Diefstal van auto's komt in 1997 even vaak voor als in voorgaande jaren.
Het is mogelijk de verschillende vormen van objectgebonden slachtofferschap
samen te voegen tot drie clusters, te weten: fietsdiefstal, autocriminaliteit en
(poging tot) inbraak. In de volgende figuren zijn per cluster het huidige beeld
voor de afzonderlijke regio's en de ontwikkeling tussen 1995 en 1997 weergegeven.
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Figuur 3.2 Objectgebonden slachtofferschap: cluster (poging tot) inbraak.
In procenten van het aantal woningen, percentage 'een of meer
keer slachtoffer'. Regionale percentages 1997 en regionale ontwikkeling 1995-1997.
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In 1997 is in de regio Amsterdam-Amstelland, op enige afstand gevolgd
door de regio's Gooi en Vechtstreek, Utrecht, Haaglanden en Limburg-Zuid het
percentage woningen waarin is ingebroken of een poging daartoe is gedaan
het hoogst. In Drenthe, lisselland en Zeeland is dit in 1997 het minst vaak
voorgekomen.
In een zestal regio's is ten opzichte van 1995 het percentage (poging tot)
inbraak gestegen. Dit is het geval in Groningen, en in iets minder sterke mate,
in Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Haaglanden
en Limburg-Zuid. Van een sterke daling is sprake in de regio's Utrecht,
Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond.

SO

Politiemonitor Bevolking 1997

Figuur 3.3 Objectgebonden slachtofferschap: cluster autocriminaliteit. Aantal
voorvallen per 100 auto's. Regionale aantallen 1997 en regionale
ontwikkeling 1995-1997.
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Autocriminaliteit is in 1997 met name een probleem in de grootstedelijke
regio's Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en in iets mindere mate RotterdamRijnmond. In een deel van de regio's: Friesland, Groningen, Drenthe, Noord- en
Oost-Gelderland, Usselland en in Zeeland, vinden verhoudingsgewijs de minste
voorvallen per 100 auto's plaats.
In de regio Friesland is desondanks ten opzichte van 1995 sprake van een
toename van autocriminaliteit, al is deze toename niet groot. Tevens is er
sprake van een (geringe) toename in de regio's Twente, Zaanstreek-Waterland
en Haaglanden. In de avenge regio's is er sprake van een afname van de autocriminaliteit. Het sterkst is deze afname in de regio Rotterdam-Rijnmond, en
in iets mindere mate in de regio's Utrecht en Gelderland-Midden.
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Figuur 3.4 Objectgebonden slachtofferschap: fietsdiefstal. Aantal voorvallen
per 100 fietsen. Regionale aantallen 1997 en regionale ontwikkeling 1995-1997.
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In de regio Amsterdam-Amstelland hebben in 1997 in vergelijking met de andere regio's veruit de meeste fietsdiefstallen plaatsgevonden. In de overige regio's
zijn er, los van onderlinge verschillen, per 100 fietsen minder dan 11 gestolen.
In de regio Amsterdam-Amstelland, waar verhoudingsgewijs veel fietsen worden gestolen, is ten opzichte van 1995 de grootste afname van het aantal
gestolen fietsen (per 100 fietsen) te zien. De grootste toename van het aantal
gestolen fietsen per 100 vinden we daarentegen in de regio Friesland.
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3.3 Persoonsgebonden slachtofferschap
Naast vragen over objectgebonden slachtofferschap is de burgers een aantal

persoonsgebonden vormen van slachtofferschap voorgelegd met de vraag of z.i_j
hiervan wel eens slachtoffer zijn geworden. Het percentage inwoners van 15 jaar
en ouder dat aangeeft dOn of meerdere keren slachtoffer te z .ijn
geworden van een persoonsgebonden delict staat weergegeven in de volgende
staafdiagram.
Figuur 3.5 Persoonsgebonden slachtofferschap. In procenten van de bevolking
(15 jaar en ouder), percentage 'den of meer keer slachtoffer. Landelijk 1997 in vergelijking met 1993 en 1995.
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De meest voorkomende vormen van persoonsgebonden slachtofferschap in
1997 zijni aanrdding zonder doorrijden (10%), 'overige diefstal, waaronder bdvoorbeeld de diefstal van onderdelen van een fiets of geld uit een kleedkamer
vallen (9%), en 'overige' vernieling, bijvoorbeeld vernieling aan het huis
of planten in de tuin (9%). Bedreiging (5%), portemonneediefstal zonder geweld
(4%) en aanrucling met doorruden (3%) zijn vormen van persoonsgebonden
slachtofferschap die verhoudingsgewijs minder vaak voorkomen.
Zoals uit de figuur blijkt is in de loop der jaren een groeiend percentage inwoners van Nederland OOn of meer keer slachtoffer geworden van bedreiging en
een of andere vorm van vernieling. Het percentage inwoners dat in 1997 een
of meer keer slachtoffer is geworden van portemonneediefstal zonder geweld is
lager dan in 1995. De overige vormen van persoonsgebonden slachtofferschap
komen niet vaker of minder vaak voor dan in voorgaande jaren.
Ook de persoonsgebonden vormen van slachtofferschap zijn samen te voegen in
een cluster. In de volgende figuren zijn voor dit cluster het huidige beeld in de
regio's en de regionale ontwikkeling ten opzichte van 1995 getoond.
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Figuur 3.6 Persoonsgebonden slachtofferschap. In procenten van de bevolking (15 jaar en ouder), percentage 'een of meer keer slachtoffer'.
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De hoogste slachtofferpercentages worden in 1997 gevonden in de regio's
Amsterdam-Amstelland en Haaglanden. Ook in de regio's Noord-Holland-Noord,
Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Utrecht, Rotterdam-Rijnmond en Middenen West-Brabant hebben in 1997 relatief veel personen van 15 jaar en ouder te
maken gehad met een vorm van persoonsgebonden slachtofferschap. Het percentage slachtoffers is het laagst in de regio's Drenthe en Zeeland.
In de regio's Friesland, Twente, Zaanstreek-Waterland en Haaglanden is ten
opzichte van 1995 het slachtofferpercentage het sterkst gestegen. In de regio
Limburg-Noord is het percentage slachtoffers ten opzichte van 1995 juist het
sterkst afgenomen.

3.4 Financiele en emotionele schade
Naast de wetenschap over hoe vaak bepaalde delicten voorkomen, is het
relevant te weten welke materiele schade met deze delicten is gemoeid.
Daarom is burgers gevraagd welke directe financiele schade zij door hun
slachtofferschap hebben geleden. Naar de indirecte schade is niet gevraagd.
Een voorbeeld: slachtoffers van fietsdiefstal is gevraagd een schatting te geven
van de vervangingswaarde van de fiets. Mogelijke indirecte schade, bijvoorbeeld de tijd of extra kosten die men naar aanleiding van het gebeurde heeft
moeten investeren, mocht niet worden meegerekend. Voor de directe financiele
schade is per delict een landelijk gemiddeld schadebedrag berekend. Deze
schadebedragen zijn vervolgens per delict vermenigvuldigd met het geschatte
aantal gepleegde delicten.
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Het behoeft nauwelijks betoog dat schadebedragen, gebaseerd op bevolkingsonderzoek, met voorzichtigheid dienen te worden geInterpreteerd. Het zal voor
een burger die slachtoffer is geworden niet altijd even gemakkelijk zijn een
juiste schatting van de directe schade te geven.
In figuur 3.7 is voor een aantal delictgroepen aangegeven hoe hoog de directe financiele schade is. Het gaat hierom geindexeerde bedragen waarbij het schadebedrag van 1993 op 100 is gesteld.
Figuur 3.7 GeIndexeerde financiele schade per delict groep (1993 = 100). Landelijk 1997 in vergelijking met 1993 en 1995.
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Uit de figuur hiervoor blijkt dat het totale schadebedrag van fietsdiefstal ten opzichte van 1993 in de afgelopen jaren is toegenomen. Voor autocriminaliteit en
inbraak in woningen zien we in 1997 een afname ten opzichte van 1995. Het
schadebedrag ligt echter nog boven het niveau van 1993.
De financiele schade ten gevolge van beroving met geweld of verkeersdelicten
ligt ten opzichte van 1993 in zowel 1995 als 1997 lager. Dit is ook het geval
voor de overige delicten, alleen ligt het schadebedrag in 1997 dan tussen dat
van 1995 en 1993 in.
Figuur 3.8 Financiele schade per delictgroep. In procenten van het totale schadebedrag. Landelijk 1997.
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Uit voorgaande figuur blijkt dat met name de financiele schade als gevolg van
autocriminaliteit hoog is (36 procent van het totaalbedrag). Andere delictgroepen waar relatief veel financiele schade wordt geleden zijn `overige' (26%) en
inbraak (21%). Relatief weinig financiele schade wordt gelden als gevolg van
beroving met geweld (0,2%).
Naast de materiele schade die gepaard gaat met het slachtofferschap is
gevraagd naar de geestelijke of emotionele schade die is geleden. Het gaat
hierbij om de schade die is gel eden naar aanleiding van het slachtofferschap
van een geweldsdelict of een (poging tot) inbraale. In 1997 geeft 23 procent
van de slachtoffers van een geweldsdelict aan hiervan emotionele schade te
hebben ondervonden. Dit percentage ligt lager dan in de voorgaande jaren
toen nog respectievelijk 29 procent (1993) en 28 procent (1995) van de slachtoffers aangaf emotionele schade te hebben geleden. Voor een (poging tot)
inbraak, waarvan eveneens 23 procent van de slachtoffers emotionele schade
heeft ondervonden, is een vergelijking met de voorgaande jaren niet mogelijk.
Een meting hiervoor heeft toentertijd niet plaatsgevonden.

3.5 Samenvatting
In dit hoofdstuk is het feitelijk slachtofferschap van de inwoners van Nederland
aan de orde gekomen. Er is een onderscheid gemaakt tussen objectgebonden
en persoonsgebonden slachtofferschap. De landelijke cijfers van de meting in
1997 zijn vergeleken met die in voorgaande jaren. Tevens zijn de regionale cijfers van 1997 onderling vergeleken en is de regionale ontwikkeling ten opzichte van 1995 behandeld. Tot slot is de financiele schade die gepaard gaat met
het slachtofferschap besproken.

Landelijke uitkomsten:
•

In 1997 vinden in Nederland per 100 auto's 36 gevallen van autocriminaliteit plaats, wordt 32 procent van de Nederlanders een of meerdere keren
slachtoffer van persoonsgebonden criminaliteit, wordt in acht procent van
de woningen een (poging tot) inbraak gedaan en worden per 100 fietsen er
zeven gestolen.

•

Vernieling aan auto's is in 1997 de meest voorkomende vorm van autocriminaliteit (27 per 100 auto's).

•

ten opzichte van zowel 1993 als 1995 is het aantal fietsdiefstallen, vernielingen aan auto's en diefstallen uit auto's gedaald.

•

In vijf procent van het totaal aantal woningen in Nederland is in 1997 een
poging tot inbraak gedaan. In drie procent van het totaal aantal woningen is
daadwerkelijk ingebroken.

7

In 1997 is de emotionele schade voor een grotere groep mensen vastgesteld dan in voorgaande jaren. In 1997 zijn ook de respondenten die aangegeven bij het laatste delict slachtoffer te
zijn geweest van een (poging tot) inbraak betrokken in de analyse.
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In 1997 is slachtofferschap van een aanrijding zonder doorrijden de meest
voorkomende vorm van persoonsgebonden slachtofferschap.
Een toenemend percentage inwoners van Nederland is sinds 1993 slachtoffer geworden van bedreiging en een of andere vorm van vernieling.
In vergelijking met 1995 is in 1997 slachtofferschap van portemonneediefstal zonder geweld afgenomen.
Ten opzichte van 1993 is financiele schade ten gevolge van fietsdiefstal in
de afgelopen jaren toegenomen. Oak is het totale schadebedrag als gevolg
van inbraak in de woning en autocriminaliteit in 1995 en 1997 hoger dan in
1993. Echter, momenteel ligt dat lager dan in 1995.
Met name de financiele schade als gevolg van autocriminaliteit is hoog
(36 procent van het totaalbedrag). Daarna volgen respectievelijk schade als
gevolg van avenge delicten (26%), inbraak (21%), fietsdiefstal (10%),
verkeersdelicten (7%) en beroving met geweld (0,2%).
In 1997 geeft 23 procent van de slachtoffers van e'en geweldsdelict aan
emotionele schade te hebben ondervonden; dit percentage ligt lager dan in
de voorgaande jaren.
•

Een (paging) tot inbraak is eveneens voor 23 procent van de slachtoffers de
oorzaak van emotionele schade.

Regionale verschillen:
•

Autocriminaliteit is met name een probleem in de regio's AmsterdamAmstelland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. Ten opzichte van 1995 is
in de regio's Friesland, Twente, Zaanstreek-Waterland en Haaglanden sprake
van een relatief sterke stijging van de autocriminaliteit. Autocriminaliteit is
het sterkst gedaald in Rotterdam-Rijnmond, Utrecht en Gelderland-Midden.

•

Fietsdiefstallen komen, in vergelijking met de avenge regio's, het meest
voor in de regio Amsterdam-Amstelland. Toch is in deze regio oak de sterkste daling van het aantal fietsdiefstallen ten opzichte van 1995 waarneembaar. De regio Friesland kent de grootste toename van het aantal fietsdiefstallen.
(Paging tot) inbraak is, in vergelijking met de overige regio's, een veelvoorkomend probleem in de regio's Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek,
Utrecht, Haaglanden en Limburg-Zuid. Ten opzichte van 1995 is het percentage (paging) tot inbraak in de regio's Groningen, Kennemerland,
Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Haaglanden en Limburg-Zuid
gestegen. In de regio's Utrecht, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid en
Rotterdam-Rijnmond is slachtofferschap van (paging tot) inbraak in de
waning sterk gedaald.
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• In de regio's Amsterdam-Amstelland en Haaglanden geven in 1997 meer
inwoners dan in de overige regio's aan slachtoffer te zijn geworden van
persoonsgebonden criminaliteit. In Drenthe en Zeeland zijn verhoudingsgewijs de minste inwoners slachtoffer geworden van persoonsgebonden criminaliteit. De slachtofferpercentages zijn in vergelijking met 1995 het sterkst
gestegen in de regio's Friesland, Twente, Zaanstreek-Waterland en
Haaglanden. In de regio Limburg-Noord is juist de sterkste afname in het
aantal slachtoffers waarneembaar.

(

DEEL B
Politie en burgers

lnleiding
Deel B gaat in op de verhouding tussen de politie en burgers. Ook deze verhouding heeft een objectieve en een subjectieve zijde. De objectieve kant heeft
betrekking op de feitelijke contacten tussen politie en burgers. De politie kan
op diverse manieren met de bevolking in contact treden. Het initiatief kan van
de burger zelf uitgaan, maar ook van de politie. Daarbij kan de reden van het
contact nogal verschillen. Wanneer het initiatief van de bevolking uitgaat, dan
kunnen slachtofferschap en het doen van aangifte daarvan, of de behoefte aan
hulp of advies belangrijke redenen zijn voor contact. Vindt het contact plaats
op instigatie van de politie, dan kan het bijvoorbeeld gaan om het verrichten
van een controle of om een bekeuring. De subjectieve kant van de verhouding
tussen politie en burgers heeft betrekking op de beleving van het optreden van
de politie. Mensen kunnen de kwaliteit van de feitelijke contacten op verschillende manieren ervaren, en kunnen ook los daarvan heel verschillend oordelen
over het functioneren van de politie in het algemeen.
Op de contacten tussen politie en slachtoffers van misdrijven wordt in hoofdstuk 4 ingegaan. Het aangiftegedrag van burgers en de in dat verband door de
politie verstrekte adviezen en informatie staan daarbij centraal. In hoofdstuk 5
wordt de aandacht verlegd naar de contacten tussen politie en burgers in het
algemeen. Men kan immers ook om andere redenen dan slachtofferschap contact met de politie hebben. Hoofdstuk 6 sluit dit deel af en gaat in op het oordeel van de bevolking over het optreden en functioneren van de politie in de
woonbuurt. Ook in de hoofdstukken van dit deel wordt de huidige landelijke
situatie gespiegeld aan die in 1993 en 1995 en wordt de regionale spreiding in
beeld gebracht.

4. Contact tussen politie en slachtoffers
van misdrijven
4.1

Inleiding
Van het eigen registratiesysteem van de politie is bekend dat het slechts een
deel van het slachtofferschap meet. Het bevat namelijk alleen die delicten
waarvoor door het slachtoffer een ondertekende aangifte is gedaan en die vervolgens op een correcte en eenduidige wijze in het registratiesysteem zijn verwerkt. Delicten die buiten het gezichtsveld van de politie blijven, worden aangeduid met de term 'verborgen misdaad' (dark-number). Om het aangiftegedrag
van slachtoffers te kunnen beoordelen en beinvloeden, is het noodzakelijk
inzicht te hebben in het soort delict waarvan burgers slachtoffer zijn geworden
en de redenen waarom slachtoffers wel of geen aangifte doen van dit delict.
In dit hoofdstuk gaan we in op de contacten tussen de politie en slachtoffers
van misdrijven en wordt een beeld geschetst van het aangiftegedrag van de
bevolking. Vervolgens besteden we aandacht aan door de politie verstrekte
preventieadviezen en informatie over slachtofferhulp.

4.2 Melding en aangifte
In deze paragraaf wordt ingegaan op de meldingsbereidheid en aangiftebereidheid van burgers die slachtoffer zijn geworden van een of meer delicten of
misdrijven. Bij een 'melding' gaat het om enigerlei wijze waarop de politie is
geinformeerd. Bij een `aangifte' gaat het om een melding waarbij een procesverbaal is ondertekend.
Bij de bespreking van het meldings- en aangiftegedrag is er voor gekozen om
dit per delictgroep te bespreken. Daartoe zijn vijf verschillende groepen onderscheiden: fietsdiefstal, autocriminaliteit, inbraak(poging), verkeersdelicten,
geweldsdelicten en is er een totaalcijfer berekend.

4.2.1 Fietsdiefstal
Figuur 4.1

Melding en aangifte van fietsdiefstal. De gemiddelde meldingsbereidheid respectievelijk aangiftebereidheid van slachtofferschap
van fietsdiefstal in procenten. Landelijk 1997 in vergelijking met
1993 en 1995.
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Uit bovenstaande lijngrafieken blijkt dat in 1997 de meldingsbereidheid van
fietsdiefstal 51 procent bedraagt. De aangiftebereidheid ligt iets lager, namelijk
op 45 procent.
Na een aanvankelijk lichte daling van de meldings- en aangiftebereidheid tussen 1993 en 1995, zien we een stijging tussen 1995 en 1997. Het verschil
tussen de percentages in 1995 en 1997 wat betreft melding van fietsdiefstal
is echter niet significant.
Figuur 4.2 Aangifte van fietsdiefstal. De gemiddelde aangiftebereidheid van
slachtofferschap van fietsdiefstal in procenten. Regionale percentages 1997 en regionale ontwikkeling 1995-1997.
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In de regio Amsterdam-Amstelland is in 1997 de aangiftebereidheid van fietsdiefstal, in vergelijking met de andere regio's, het kleinst. In de regio's NoordHolland-Noord, Noord- en Oost-Gelderland, Limburg-Noord en Brabant-ZuidOost is de aangiftebereidheid het grootst.
In vergelijking met 1995 valt op dat men in de regio's Twente, Flevoland,
Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid momenteel minder bereid is tot het
doen van aangifte van fietsdiefstal. In de regio's Friesland, Usselland en
Brabant-Zuid-Oost daarentegen is de aangiftebereidheid van fietsdiefstal ten
opzichte van 1995 gestegen.
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4.2.2 Autocriminaliteit
Figuur 4.3 Melding en aangifte van autocriminaliteit. De gemiddelde meldingsbereidheid respectievelijk aangiftebereidheid van slachtofferschap van autocriminaliteit in procenten. Landelijk 1997 in vergelijking met 1993 en 1995.
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In 1997 bedragen de meldings- en aangiftebereidheid van autocriminaliteit
respectievelijk 36 en 30 procent.
De meldingsbereidheid is in 1997 ten opzichte van 1995 zeer licht gestegen.
De aangiftebereidheid wijkt in 1997 niet af van die in voorgaande jaren.
Figuur 4.4 Aangifte van autocriminaliteit. De gemiddelde aangiftebereidheid
van slachtofferschap van autocriminaliteit in procenten. Regionale
percentages 1997 en regionale ontwikkeling 1995-1997.
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In 1997 is de aangiftebereidheid van autocriminaliteit in de regio Friesland het
laagst. De aangiftebereidheid is eveneens relatief laag in de regio's Groningen,
Noord-Holland-Noord, Twente en Zeeland. Het grootst is de aangiftebereidheid
in de regio's Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Flevoland
en Noord- en Oost-Gelderland.
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Ten opzichte van 1995 blijken in de regio's Rotterdam-Rijnmond en ZuidHolland-Zuid steeds minder inwoners bereid tot het doen van aangifte van
autocriminaliteit. In de regio Noord- en Oost-Gelderland daarentegen is de aangiftebereidheid gestegen.

4.2.3 Inbraak(poging)
Figuur 4.5 Melding en aangifte van een inbraak(poging). De gemiddelde meldingsbereidheid respectievelijk aangiftebereidheid van slachtofferschap van een inbraak (poging) in procenten. Landelijk 1997 in
vergelijking met 1993 en 1995.
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In 1997 bedraagt de meldingsbereidheid van een (poging tot) inbraak 60 procent.
Voor de aangifte van een (poging tot) inbraak ligt dit percentage in 1997 lager,
namelijk op 48 procent. Tussen 1 993 en 1995 was er sprake van een stijging van
zowel de meldings- als de aangiftebereidheid van een (poging tot) inbraak. In 1997
wijkt de meldings- en aangiftebereidheid echter niet af van 1995.
Figuur 4.6 Aangifte van een inbraak(poging). De gemiddelde aangiftebereidheid van slachtofferschap van een inbraak(poging) in procenten.
Regionale percentages 1997 en regionale ontwikkeling 19951997.
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De aangiftebereidheid van een (poging tot) inbraak is in 1997 in de regio's
Flevoland, Twente, Brabant-Zuid-Oost en Zeeland het laagst. De aangiftebereidheid van een (poging tot) inbraak is in 1997 het grootst in de regio's Noord- en
Oost-Gelderland, en in iets mindere mate in de regio's Gooi en Vechtstreek,
Utrecht en Limburg-Noord
De aangiftebereidheid van een (poging tot) inbraak is ten opzichte van 1995 in
de regio Brabant-Noord sterk gedaald. Dit geldt ook, zij het in mindere mate,
voor de regio's Brabant-Zuid-Oost en Kennemerland. In de regio's Groningen,
Drenthe, Noord- en Oost-Gelderland, Limburg-Noord en Gooi en Vechtstreek is
in hetzelfde tijdvak de aangiftebereidheid gestegen.

4.2.4 Verkeersdelicten
Figuur 4.7 Melding en aangifte van verkeersdelicten. De gemiddelde meldingsbereidheid respectievelijk aangiftebereidheid van slachtofferschap van verkeersdelicten in procenten. Landelijk 1997 in vergelijking met 1993 en 1995.
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Uit bovenstaande lijngrafieken blijkt dat de meldingsbereidheid van een verkeersdelict in 1997 50 procent bedraagt. De aangiftebereidheid ligt 15 procent lager.
Ten opzichte van 1993 is de meldings- en aangiftebereidheid van verkeersdelicten niet wezenlijk veranderd.
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Figuur 4.8 Aangifte van verkeersdelicten. De gemiddelde aangiftebereidheid
van slachtofferschap van verkeersdelicten in procenten.Regionale
percentages 1997 en regionale ontwikkeling 1995-1997.
Aangiftebereidheid 1997

Ontwikkeling 1995-1997

OPP milk
—.

•

43 - 36

20 10

n

36 - 29

10 - 0

•

29 - 22

•

so'

30 - 20

50 - 43

El

0 - 10
-10 - -20

22 - 15

In Friesland, Groningen en Brabant-Noord is in 1997 aangiftebereidheid van
verkeersdelicten het kleinst. Ook in de regio's Gelderland-Midden, GelderlandZuid, Hollands Midden en Zeeland is de aangiftebereidheid relatief laag. Het
hoogst is de aangiftebereidheid van verkeersdelicten in de regio's AmsterdamAmstelland, Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant, Limburg-Zuid en
Twente.
In vergelijking met 1 995 is de aangiftebereidheid het sterkst gedaald in de
regio's Friesland, Brabant-Noord en Zeeland. In de regio Amsterdam-Amstelland
daarentegen is een sterke stijging van de aangiftebereidheid van verkeersdelicten waar te nemen. Dit is tevens, zij het in iets mindere mate, het geval in de
regio's Zaanstreek-Waterland, Midden- en West-Brabant en Twente.

4.2.5 Geweldsdelicten
Figuur 4.9 Melding en aangifte van geweldsdelicten. De gemiddelde meldingsbereidheid respectievelijk aangiftebereidheid van slachtofferschap van geweldsdelicten in procenten. Landelijk 1997 in vergelijking met 1993 en 1995.
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De meldingsbereidheid van geweldsdelicten is in 1997 30 procent. De aangiftebereidheid is 16 procent. De meldingsbereidheid van geweldsdelicten is in de
loop der jaren niet wezenlijk veranderd. De aangiftebereidheid daarentegen is
ten opzichte van 1995 licht gedaald.

Figuur 4.10

Aangifte van geweldsdelicten. De gemiddelde aangiftebereidheid
van slachtofferschap van een geweldsdelict in procenten. Regionale
percentages 1997 en regionale ontwikkeling 1995-1997.
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In 1997 is de aangiftebereidheid van geweldsdelicten het laagst in de regio
Brabant-Zuid-Oost. Ook wordt een relatief lage aangiftebereidheid aangetroffen
in de regio's Friesland, Hollands Midden en Zeeland. De aangiftebereidheid van
geweldsdelicten is in 1997 het hoogst in de regio's Flevoland, GelderlandMidden en Limburg-Zuid.
De aangiftebereidheid van geweldsdelicten heeft zich ten opzichte van 1995 in
de regio's Zeeland en Brabant-Zuid-Oost negatief ontwikkeld. In de regio
Kennemerland is de aangiftebereidheid daarentegen het sterkst gestegen.

•
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4.2.6 AIle delicten
Figuur 4.11

Melding en aangifte van alle delicten. De gemiddelde meldingsbereidheid respectievelijk aangiftebereidheid van slachtofferschap van delicten in procenten. Landelijk 1997 in vergelijking
met 1993 en 1995.
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De meldingsbereidheid van slachtoffers van een delict of misdrijf bedraagt in
1997 gemiddeld veertig procent. De aangiftebereidheid ligt gemiddeld op 32
procent. Deze percentages wijken niet af van die in voorgaande jaren.
De algehele meldings- en aangiftebereidheid is dus sinds 1993 niet wezenlijk
veranderd.

Figuur 4.12 Aangifte van alle delicten. De gemiddelde aangiftebereidheid van
slachtofferschap van delicten in procenten. Regionale percentages 1997 en regionale ontwikkeling 1995-1997.
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In 1997 is de aangiftebereidheid onder de inwoners van een aantal regio's in
het zuiden, namelijk Midden- en West-Brabant, Brabant-Zuid-Oost en LimburgZuid, het hoogst. Een relatief lage aangiftebereidheid wordt gevonden onder de

Politiemonitor Bevolking 1997

71

inwoners van de regio's Friesland, Twente, en Amsterdam-Amstelland.
Ten opzichte van 1995 heeft de aangiftebereidheid van de inwoners van de
regio's Noord-Holland-Noord, Twente, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid,
Gelderland-Zuid en Brabant-Noord zich verhoudingsgewijs het meest negatief
ontwikkeld. Daarentegen is in de regio Limburg-Noord de aangiftebereidheid
ten opzichte van 1995 het sterkst toegenomen.

4.3 Redenen voor het (niet) melden en (niet) aangeven van slachtofferschap
in 1997
Niet bij alle meldingen wordt een procesverbaal ondertekend. In onderstaande
figuur wordt aangegeven welk deel van de melding, door ondertekening van
een procesverbaal, uiteindelijk heeft geleid tot een aangifte.

Figuur 4.13 Aangifte en melding. Percentage aangiften in procenten van het
totaal aantal meldingen.
Geen procesverbaal
ondertekend bij melding
21%

Wel procesverbaal
ondertekend bij melding
79%

Uit bovenstaande cirkeldiagram blijkt dat in 1997 bij 79 procent van alle
meldingen door de slachtoffers tevens een procesverbaal is ondertekend.
In 21 procent van alle meldingen bleef het bij een melding, en werd geen
aangifte gedaan van het voorval.
De meeste slachtoffers geven verschillende redenen op waarom zij al dan niet
aangifte hebben gedaan van een delict. Redenen om aangifte te doen die het
meest worden genoemd zijn: men vindt dat de dader moet worden gepakt
(55%), men heeft een bewijs voor de verzekering nodig (47%) en men vindt
aangifte doen een plicht (45%). Redenen die verder relatief vaak worden
genoemd zijn: men wil de gestolen goederen terugkrijgen (38%) of men wil
voorkomen dat de situatie verergert (28%).
In vergelijking met voorgaande jaren wordt aangifte doen uit plichtsbesef in
1997 beduidend minder vaak als reden voor aangifte doen, genoemd. Ter vergelijking; in 1993 en 1995 was dit nog voor 55 procent van de aangevers een
reden voor het doen van aangifte.
Gevraagd naar de reden om geen aangifte te doen, antwoordt in 1997 34
procent van de niet-aangevers dat `aangifte doen toch niets helpt'. Daarnaast
wordt het gebeurde door 32 procent van de niet-aangevers niet belangrijk
genoeg gevonden en geldt voor 27 procent dat het om te geringe schade gaat.
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4.4 Tevredenheid over politieoptreden bij aangifte
Aan burgers die in de onderzochte periode contact hadden met de politie in
verband met aangifte is gevraagd een oordeel uit te spreken over het politieoptreden bij het doen van die aangifte. Indien een respondent negatief oordeelde,
is doorgevraagd naar de reden daarvan. In deze paragraaf bekijken we het oordeel over het politieoptreden bij aangifte van een misdrijf. In figuur 4.14 is het
percentage burgers aangegeven dat (zeer) tevreden is over het optreden van de
politie bij aangifte.

Figuur 4.14 Tevredenheid over politieoptreden bij aangifte. In procenten van
het aantal mensen dat aangifte heeft gedaan, percentage '(zeer)
tevreden'. Landelijk 1997 in vergelijking met 1993 en 1995.
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Achtenvijftig procent van de inwoners van Nederland die in 1997 aangifte hebben gedaan van een misdrijf is (zeer) tevreden over het politieoptreden bij die
aangifte. Ten opzichte van 1995 (61%) is dit percentage iets gedaald.
Momenteel ligt het percentage op het niveau van 1993 (58%).

Figuur 4.15 Tevredenheid over politieoptreden bij aangifte. In procenten van
het aantal mensen dat aangifte heeft gedaan, percentage '(zeer)
tevreden'. Regionale percentages 1997 en regionale ontwikkeling
1995-1997.
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De tevredenheid over het politieoptreden bij aangifte is in 1997 het laagst in de
regio's Hollands Midden en Gelderland-Zuid. In de regio Midden- en West-Brabant
zijn relatief de meeste inwoners tevreden. Ook in de regio's Flevoland, Noorden Oost-Gelderland, Rotterdam-Rijnmond, Brabant-Zuid-Oost en Limburg-Zuid
worden in 1997 relatief hoge tevredenheidspercentages gevonden.
Vergelijken we 1997 met 1995 dan zien we dat in de regio Zeeland beduidend
minder inwoners (zeer) tevreden zijn over het politieoptreden bij aangifte. Ook
in de regio Twente is er sprake van een relatief sterke afname van de tevredenheid over het politieoptreden bij aangifte. Amsterdam-Amstelland, Gooi en
Vechtstreek, Flevoland en Limburg-Zuid zijn de regio's waar ten opzichte van
1995 het percentage (zeer) tevreden aangevers is toegenomen.

Reden ontevredenheid politieoptreden bij aangifte
Een deel van de slachtoffers is ontevreden over het politieoptreden bij aangifte.
Aan hen is gevraagd naar de reden van ontevredenheid. De redenen dat men
ontevreden is over het politieoptreden bij aangifte kunnen gelegen zijn in de
bereikbaarheid of komst van de politie, in het'politieoptreden of in het resultaat van de aangifte. Met name dit laatste aspect is de oorzaak van veel ontevredenheid; vooral het uitblijven van een afloopbericht (22%) en het niet opgelost zijn van de problemen (18%) worden door de aangevers genoemd.
Vervolgens worden redenen genoemd die te maken hebben met de houding
van de politie bij de aangifte. Er wordt vooral geklaagd dat de politie weinig
tijd en aandacht aan de aangever besteedde (13%), zich onverschillig gedroeg
(11%), niet efficient optrad (10%) en dat zij niets kon doen (8%).
Daarnaast is er ontevredenheid over de bereikbaarheid/komst van de politie.
De voornaamste klachten luiden dat de politie het slachtoffer te lang liet
wachten (14%) of in het geheel niets deed (11%).
In vergelijking met de voorgaande jaren is alleen met betrekking tot de hobding van de politie een verschil op te merken. De ontevredenheid over de
houding van de politie bij aangifte is in het land iets toegenomen. De ontevredenheid over de bereikbaarheid/komst van de politie en het . resultaat van de
aangifte is niet wezenlijk anders dan in voorgaande jaren.

4.5 Preventieadvies
Aan de slachtoffers van criminaliteit is tevens gevraagd of men preventieadviezen ontving toen men aangifte van het delict deed. Ingegeven door het besef
dat de politie alleen de criminaliteit nooit de baas kan, heeft het geven van
preventieadviezen binnen de korpsen meer prioriteit gekregen. De adviezen
hebben betrekking op maatregelen die mensen kunnen nemen om te voorkomen dat zij in de toekomst slachtoffer worden van hetzelfde delict als
waarvan zij aangifte hebben gedaan.
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Figuur 4.16 Preventieadvies bij aangifte. In procenten van het totaal aantal
aangiften, percentage 'wel advies'. Landelijk 1997 in vergelijking
met 1993 en 1995.
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In 1997 is bij 28 procent van alle aangiften een preventieadvies verstrekt door
de politie. Dit percentage ligt beduidend lager dan in 1995, toen nog in 34 procent van alle aangiften een preventieadvies werd verstrekt. De stijging van het
percentage tussen 1993 en 1995 heeft zich dus niet voortgezets.

Figuur 4.17 Preventieadvies bij aangifte. In procenten van het totaal aantal
aangiften, percentage 'wel advies'. Regionale percentages 1997
en regionale ontwikkeling 1995-1997.
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Van alle regio's heeft de politie in de regio's Flevoland en Utrecht in 1997 verhoudingsgewijs de meeste preventieadviezen bij aangifte verstrekt. Ook in de
regio's Friesland, lisselland, Noord- en Oost-Gelderland, Amsterdam-Amstelland

8

Het al dan niet geven van een preventieadvies en wijzen op de mogelijkheid van slachtofferhulp
heeft onder meer te maken met het soort delict dat wordt gemeld. In dit rapport is niet gekeken
naar-de eventuele relatie tussen preventieadvies/slachtofferhulp en het soort delict. Voor een
eventueel verandererd dalictpairixTridOor-de jaren heen, is niet gecorrigeerd.
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en Limburg-Zuid wordt door de politie relatief vaak een preventieadvies verstrekt. In de regio's Drenthe, Twente, Gooi en Vechtstreek en Zeeland is de
mate waarin de politie preventieadviezen verstrekt relatief laag.
Ten opzichte van 1995 worden in de regio's Amsterdam-Amstelland en
Limburg-Zuid momenteel iets vaker preventieadviezen verstrekt. In de overige
regio's is sprake van een daling, dit geldt met name voor de regio's Twente en
Gooi en Vechtstreek.

4.6 Slachtofferhulp
Een andere vorm van nazorg die inmiddels officieel tot beleid is verheven ingevolge de Wet en richtlijn Terwee, betreft goede bejegening van en adequate
informatievoorziening aan slachtoffers van delicten. De politie zou slachtoffers
op de mogelijkheid van slachtofferhulp moeten wijzen. In hoeverre dat in 1997
is gedaan en welke ontwikkelingen er sinds 1993 waarneembaar zijn, is weergegeven in figuur 4.18.

Figuur 4.18 Informatie over slachtofferhulp bij aangifte. In procenten van het
totaal aantal aangiften, percentage `wel informatie gekregen'.
Landelijk 1997 in vergelijking met 1993 en 1995.
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In 1997 is door de politie in 26 procent van alle aangiften gewezen op de
mogelijkheid van slachtofferhulp. Deze vorm van nazorg wordt sinds 1993
in sterk toenemende mate toegepast. In 1993 en 1995 is in respectievelijk
11 en 16 procent van alle aangiften op de mogelijkheid van slachtofferhulp
gewezen.9

9

Zie voetnoot acht
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Figuur 4.19 Informatie over slachtofferhulp bij aangifte. In procenten van het
totaal aantal aangiften, percentage 'wel informatie gekregen'.
Regionale percentages 1997 en regionale ontwikkeling 1995-1997.
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In de regio Limburg-Zuid geeft de politie in 1997 bij meer aangiften informatie
over slachtofferhulp dan in de overige regio's. In de regio's Drenthe, Flevoland,
Rotterdam-Rijnmond en Limburg-Noord daarentegen wordt bij minder aangiften
informatie gegeven over de mogelijkheden van slachtofferhulp.
Met uitzondering van de regio Zeeland is in alle regio's ten opzichte van 1995
sprake van een stijging van de mate waarin de politie slachtoffers wijst op de
mogelijkheid van slachtofferhulp. Met name in de regio's Limburg-Zuid,
Gelderland-Midden, Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland is sprake
van een sterke toename.
4.7 Samenvatting
In dit hoofdstuk is nader ingegaan op de contacten tussen de politie en slachtoffers van misdrijven en is een beeld geschetst van de meldings- en aangiftebereidheid van de inwoners van Nederland. Tevens is in dit hoofdstuk aandacht
besteed aan de door de politie verstrekte preventieadviezen en informatie over
slachtofferhulp.

Landelijke uitkomsten:
• In 1997 bedraagt de meldingsbereidheid 40 procent. De aangiftebereidheid
is 32 procent.
De meldingsbereidheid van een (poging tot) inbraak is hoger dan de meldingsbereidheid van autocriminaliteit, fietsdiefstal, verkeersdelicten of
geweldsdelicten. Ook de aangiftebereidheid van een (poging tot) inbraak is
het hoogst.
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•

In 1997 gaat 79 procent van alle meldingen gepaard met het ondertekenen
van een procesverbaal en wordt dus tevens aangifte gedaan.

•

De belangrijkste redenen voor aangifte die worden genoemd zijn: men vindt
dat de dader moet worden gepakt (55%), men heeft een bewijs voor de verzekering nodig (47%) en men vindt aangifte doen een plicht (45%).

•

De belangrijkste redenen voor het niet doen van aangifte zijn: het helpt
toch niet (33%), men vindt het niet belangrijk genoeg (33%). Zevenentwintig
procent vindt de schade te gering.

•

In 1997 is 58 procent van de inwoners die aangifte hebben gedaan bij de
politie (zeer) tevreden over het optreden van de politie tijdens de aangifte.

•

Met name het resultaat van de aangifte is een bron van ontevredenheid bij
aangifte. Vooral het uitblijven van een afloopbericht en het niet opgelost
zijn van de problemen worden genoemd.

•

In 1997 is in Nederland minder preventieadvies bij aangifte verstrekt dan in
1995. In 1995 gebeurde dit nog in eenderde van het totaal aantal aangiften,
in 1997 bij ruim een kwart van het totaal aantal aangiften.

•

In 1997 werd in een kwart van het totaal aantal aangiften door de politie
gewezen op de mogelijkheid van slachtofferhulp. In vergelijking met voorgaande jaren wordt deze vorm van nazorg in sterk toenemende mate toegepast door de politie.

Regionale verschillen:
•

De aangiftebereidheid van de inwoners van de regio's Friesland, Twente en
Amsterdam-Amstelland is het laagst van alle regio's. De aangiftebereidheid
van de inwoners van de regio's Midden- en West-Brabant, Brabant-Zuid-Oost
en Limburg-Zuid is het hoogst.

•

In de regio's Ho!lands Midden en Gelderland-Zuid zijn de inwoners het minst
tevreden over het optreden van de politie bij aangifte. In de regio Middenen West-Brabant zijn de inwoners het meest tevreden. De tevredenheid over
het optreden van de politie bij aangifte is met name in de regio Zeeland
afgenomen.

•

In de regio's Flevoland en Utrecht verstrekt de politie in 1997 verhoudingsgewijs de meeste preventieadviezen bij aangifte. In de regio's AmsterdamAmstelland en Limburg-Zuid is ten opzichte van 1995 een toename te zien
in het aantal preventieadviezen dat bij aangifte wordt verstrekt.

•

In de regio Limburg-Zuid wordt in vergelijking met de overige regio's vaker
in 1997 op de mogelijkheid van slachtofferhulp gewezen. In de regio's
Drenthe, Flevoland, Rotterdam-Rijnmond en Limburg-Noord daarentegen
wordt bij relatief weinig aangiften op de mogelijkheid van slachtofferhulp
gewezen.
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In vergelijking met voorgaande jaren wordt door de politie in alle regio's bij
aangifte vaker op de mogelijkheid van slachtofferhulp gewezen, dit met uitzondering van de regio Zeeland, waar een lichte afname is te constateren in
het toepassen van deze vorm van nazorg.

5. Contacten tussen politie en burgers
5.1

Inleiding

Het contact tussen de inwoners van Nederland en de politie bestaat niet alleen
uit het melden of aangeven van misdrijven. Immers, burgers kunnen naast het
doen van aangifte ook contact met de politie hebben vanwege bijvoorbeeld
verkeerszaken, hulpvragen en openbare orde- en veiligheidsproblemen. Op de
aard van het contact en de tevredenheid over het politieoptreden bij dit contact
wordt in de volgende paragrafen ingegaan.

5.2 Aard van het contact

Achtendertig procent van de burgers heeft in de afgelopen 12 maanden contact
gehad met de politie. Aan degenen de contact hebben gehad met de politie is
gevraagd wat de reden was van het laatste contact. De soorten contacten
worden ingedeeld in drie groepen: handhaving door politie, aangifte of melding
door burgers en 'andere' contacten.
Eerst gaan we in op de contacten die plaatsvinden op initiatief van de politie:
contacten in verband met handhaving door de politie. Het gaat dan om contacten in verband met bekeuringen, waarschuwingen of andere vormen van handhaving (controle). In figuur 5.1 staat weergegeven in welke mate de inwoners
van Nederland van 1993 tot en met 1997 voor het laatst contact hadden met
de politie in verband met handhaving.
Figuur 5.1

Contact tussen bevolking en politie-handhaving door politie.
In procenten van alle contacten, percentage laatste contact'.
Landelijk 1997 in vergelijking met 1993 en 1995.
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Tien procent van alle laatste contacten met de politie heeft in 1997 plaatsgevonden in verband met een of andere vorm van handhaving door de politie.
In vier procent van de contacten ging het om een bekeuring, in drie procent
om een waarschuwing en in eveneens drie procent van de contacten ging het
om een controle.
Ten opzichte van 1993 is handhaving door de politie in zowel 1995 als 1997
minder vaak de reden voor het laatste contact. Verder zien we dat in vergelijking met 1995 contact vanwege een bekeuring in 1997 licht gestegen is.
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Figuur 5.2 Contact tussen bevolking en politie-aangifte/melding door burgers.
In procenten van alle contacten, percentage 'Iaatste contact'. Landelijk 1997 in vergelijking met 1993 en 1995.
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Ruim de helft van alle laatste contacten met de politie betreft in 1997 een of andere vorm van aangifte doen of melding door burgers. In 45 procent van de gevallen gaat het daadwerkelijk om een aangifte of melding van een misdrijf, in zeven procent betreft het een melding van een verdachte situatie en in twee
procent van de gevallen zijn de betrokkenen getuige geweest van een misdrijf.
In vergelijking met 1993 zijn zowel in 1995 als in 1997 met name de contacten
vanwege de melding van een verdachte situatie en het getuige zijn van een misdrijf vaker reden voor het laatste contact tussen burgers en politie. Momenteel
ligt het percentage op het niveau van 1995.
Figuur 5.3

Contact tussen bevolking en politie-andere contacten. In procenten
van alle contacten, percentage 'Iaatste contact'. Landelijk 1997 in
vergelijking met 1993 en 1995.
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Vijfendertig procent van de laatste contacten tussen burgers en politie heeft te
maken met andere zaken dan hiervoor staan beschreven. Het gaat bijvoorbeeld
om een open dag of het vragen om informatie of advies. Deze vormen zijn in bovenstaande figuur weergegeven. In zeven procent van de gevallen betreft het
laatste contact een hulpvraag en in vijf procent van de gevallen een vraag om informatie of advies. Verder valt op dat ongeveer 20 procent van de laatste contacten met de politie uit uiteenlopende zaken bestond, zoals een sociaal praatje of
de melding van een vakantie of feest (de overige contacten).
ten opzichte van 1995 de eerdere metingen blijkt er een toename te zijn van het
percentage burgers dat contact heeft met de politie in verband met een
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open dag. Verder zien we dat contact in verband met een hulpvraag of in verband met informatie en advies ten opzichte van 1993 in zowel 1995 als 1997
lager ligt. Echter, In vergelijking met 1995 is in 1997 de hulpvraag weer vaker
een reden voor contact.
Figuur 5.4

Contact tussen bevolking en politie. In procenten van de bevolking, percentage 'contact gehad'. Regionale percentages 1997 en
regionale ontwikkeling 1995-1997.
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In de 25 politieregio's hebben de burgers niet in gelijk mate contact met de
politie. In 1997 hebben de inwoners van Amsterdam-Amstelland, Utrecht,
Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Zuid-Oost relatief het meeste contact met de politie gehad. Het laagste 'contactpercentage' treffen we aan in de
regio Zeeland.
Ten opzichte van 1995 is het percentage burgers dat contact heeft gehad met
de politie in de regio's Zaanstreek-Waterland en Utrecht het sterkst gestegen. In
de regio's Usselland, Kennemerland, Brabant-Noord, Zeeland en Limburg-Zuid is
er juist sprake van een afname.

5.3 Tevredenheid over optreden politie bij laatste contact
Aan burgers die in de onderzochte periode contact hadden met de politie, is
gevraagd een oordeel uit te spreken over het politieoptreden bij het laatste
contact. Ook werd gevraagd waarom sommigen van hen dat optreden negatief
beoordelen:
In de onderstaande figuren wordt de tevredenheid van de inwoners van
Nederland weergegeven over het politieoptreden bij het laatste contact. Net als
in de voorgaande paragraaf worden ook hier de categorie'n afzonderlijk bezien.
Daarnaast worden de regionale cijfers met betrekking tot de tevredenheid over
alle contacten tezamen, weergegeven.
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Figuur 5.5 Tevredenheid over politieoptreden bij laatste contact - handhaving
door de politie. In procenten van de bevolking, percentage '(zeer)
tevreden'. Landelijk 1997 in vergelijking met 1993 en 1995.
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In 1997 is 62 procent van de inwoners van Nederland die voor het laatst contact heeft gehad met de politie in verband met handhaving door de politie,
(zeer) tevreden over het politieoptreden. Dit percentage is vergelijkbaar met
dat in de andere jaren.
Figuur 5.6 Tevredenheid over politieoptreden bij laatste contact aangifte/melding door burgers. In procenten van de bevolking,
percentage '(zeer) tevreden'. Landelijk 1997 in vergelijking met
1993 en 1995.
100

SO

1993

1995

1997

Negenenzestig procent van de inwoners die in 1 997 voor het laatst contact
heeft gehad met de politie om aangifte te doen of iets te melden bij de politie,
is (zeer) tevreden over het politieoptreden bij dit contact. Na een daling in
1995 ten opzichte van 1993 zijn in 1997 beduidend meer inwoners (zeer)
tevreden over het politieoptreden dan in de voorgaande jaren.
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Figuur 5.7
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Tevredenheid over politieoptreden bij laatste contact - andere contacten. In procenten van de bevolking, percentage `(zeer) tevreden'. Landelijk 1997 in vergelijking met 1993 en 1995.
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Driekwart van de inwoners die in 1997 voor het laatst contact heeft gehad met
de politie in verband met iets anders dan hand having door de politie of het
aangeven of melden van een of ander voorval, is (zeer) tevreden over het politieoptreden bij dit laatste contact. Dit verschilt niet wezenlijk van de resultaten
in voorgaande jaren.
Figuur 5.8. Tevredenheid over politieoptreden bij laatste contact. In procenten van de bevolking, percentage `(zeer) tevreden'. Regionale percentages 1997 en regionale ontwikkeling 1995-1997.
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In de regio's Noord-Holland-Noord, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid zijn
in 1997 in vergelijking met de andere regio's de laagste percentages inwoners
(zeer) tevreden over het politieoptreden bij het laatste contact. In de regio's
Flevoland en Drenthe zijn in 1997 relatief gezien de meeste inwoners (zeer)
tevreden over het politieoptreden bij het laatste contact.
Ten opzichte van 1995 is de tevredenheid over het politieoptreden bij het laat-
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ste contact met name toegenomen in de regio's Flevoland, Friesland en
Amsterdam-Amstelland. In de regio Zeeland is een relatief sterke afname van
de tevredenheid waar te nemen.
In 1997 is 20 procent van de inwoners van Nederland die contact hebben
gehad met de politie ontevreden over het politieoptreden bij het laatste
contact. Deze redenen kunnen gelegen zijn in de bereikbaarheid/komst van de
politie, de houding van de politie bij dit contact en de afloop van het contact.
Degenen die ontevreden zijn, zijn dat met name over de afloop van het contact: de problemen waren na het contact niet opgelost (13%), er volgde geen
bericht over de afloop (13%) en men vindt de politie te laks in de afhandeling
(5%).
Met betrekking tot de bereikbaarheid/komst van de politie worden de volgende
redenen van ontevredenheid genoemd: de politie liet mij te lang wachten
(13%), de politie deed niets (10%) en de politie kwam niet/kwam te laat (7%).
Tenslotte zijn er inwoners ontevreden over de over de houding van de politie.
Genoemd worden: het niet efficient optreden van de politie (10%), de onvoldoende aandacht die de politie aan het geval schonk (10%), de onverschilligheid van de politie (10%) en de te strenge houding van de politie (8%).

5.4 Samenvatting
In dit hoofdstuk is het contact tussen de inwoners van Nederland en de politie
nader beschouwd. Ingegaan is op (de tevredenheid over) het contact met de
politie in verband met handhaving door de politie, in verband met een aangifte
of melding door burgers en vanwege andersoortige contacten. De landelijke
cijfers van de meting in 1997 zijn vergeleken met die in voorgaande jaren.
Tevens zijn de regionale cijfers van 1997 onderling vergeleken en is de regionale ontwikkeling ten opzichte van 1995 behandeld. De belangrijkste conclusies worden hieronder samengevat.
Landelijke uitkomsten:
•

In 1997 is in Nederland ruim de helft van de laatste contacten tussen burgers en politie geweest in verband met een vorm van aangifte of melding
door burgers. In tien procent van de gevallen komen de betrokkenen in contact vanwege een vorm van handhaving door de politie.

•

Een meerderheid van de inwoners die contact hebben gehad met de politie
is tevreden over het politieoptreden tijdens dit contact.

•

Ongeveer tweederde van de inwoners is tevreden over het optreden van de
politie tijdens het contact.
Twintig procent van de inwoners van Nederland die in 1997 contact hebben
gehad met de politie is ontevreden over het optreden van de politie bij dit
contact. Met name is men ontevreden over de afloop van het contact; de
problemen zijn niet opgelost, men heeft geen afloopbericht ontvangen
en/of men vindt de politie te laks in de afhandeling.
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Regionale verschillen:
•

In 1997 hebben relatief meer inwoners uit de regio's Amsterdam-Amstelland,
Utrecht, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Zuid-Oost dan uit de
overige regio's contact met de politie gehad. In de regio Zeeland hadden in
1997 verhoudingsgewijs de minste inwoners contact met de politie.

•

In de regio's Noord-Holland-Noord, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid
zijn in 1997 verhoudingsgewijs de laagste percentages inwoners (zeer)
tevreden over het politieoptreden bij het laatste contact. In de regio's
Flevoland en Drenthe zijn in 1997 relatief gezien de meeste inwoners (zeer)
tevreden over het politieoptreden bij het laatste contact.

•

Ten opzichte van 1995 is de tevredenheid over het politieoptreden bij het
laatste contact met name toegenomen in de regio's Flevoland, Friesland en
Amsterdam-Amstelland. In de regio Zeeland is een relatief sterke afname
van de tevredenheid waar te nemen.
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6. Politie in de woonbuurt
6.1

lnleiding
De aspecten die in de vorige hoofdstukken zijn behandeld, hadden betrekking
op de oordelen van respondenten die daadwerkelijk met de politie van doen
hebben gehad. Echter, lang niet alle burgers hebben contact met de politie
gehad. Dit hoeft niet te betekenen dat men geen oordeel heeft over de politie.
Het is voor de politie van belang te weten of hetgeen de burgers in de directe
leefomgeving aan politieoptreden waarnemen, in relatie is tot wat zij wenselijk
achten. Daarover zijn verschillende vragen gesteld. Deze vragen behandelen de
buurtgebonden aspecten van het politieoptreden, te weten de beschikbaarheid
en zichtbaarheid van de politie, het optreden van de politie en het functioneren
van de politie in de woonbuurt. De door de respondenten gegeven oordelen
richten zich dan ook op deze buurtgebonden onderdelen van het politieoptreden.
Allereerst behandelen we het oordeel van de respondenten over de beschikbaarheid en de zichtbaarheid van de politie in de buurt. Daarna volgen
paragrafen over het functioneren en het optreden van de politie in de buurt.

6.2 Beschikbaarheid en zichtbaarheid van de politie
Het oordeel van de bevolking over de beschikbaarheid van de politie is gemeten aan de hand van een vijftal uitspraken. Aan de respondenten is gevraagd
aan te geven in welke mate men het met die uitspraken eens of oneens is. Er
zij op gewezen dat alle stellingen negatief zijn geformuleerd. Dit betekent dat
hoe meer men het eens is met de stelling, hoe minder positief men over de
beschikbaarheid van de politie oordeelt.

Figuur 6.1

Beschikbaarheid van de politie. In procenten van de bevolking, percentage `eens'. Landelijk 1997 in vergelijking met 1993 en 1995.
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In 1997 is een meerderheid van de inwoners van Nederland het eens met de
stellingen 'je ziet de politie te weinig in de buurt' en 'ze hebben hier te weinig
tijd voor allerlei zaken' (beide 54 procent). Verder vindt 41 procent van de
inwoners dat de politie onvoldoende uit de auto komt en is 39 procent van de
inwoners van mening dat de politie te weinig aanspreekbaar is. Ongeveer een
kwart van de inwoners vindt dat de politie niet snel genoeg komt als ze geroepen wordt.
In de figuur zien we voor de stellingen 'ze hebben te weinig tijd voor allerlei
zaken', 'ze zijn hier te weinig aanspreekbaar' en je ziet ze in de buurt te weinig' ten opzichte van 1993 in 1995 een toename van het percentage en daarna
weer een afname, tot ongeveer het niveau van 1993. Dit betekent dat momenteel een kleinere groep dan in 1995 het geval was, het eens is met de 'negatieve' stellingen. Daarnaast zijn in 1997 minder mensen dan in 1995 en 1993 het
eens met de stelling dat de politie te weinig uit de auto komt.
Voor de beschikbaarheid is een schaalscore berekend op basis van de antwoorden op alle vijf stellingen. Hoe hoger de score, hoe meer tevreden men is over
de beschikbaarheid van de politie in de buurt. In onderstaande figuur is deze
score voor Nederland sinds 1993 weergegeven.
Figuur 6.2 Beschikbaarheid van de politie. Landelijk 1997 in vergelijking met
1993 en 1995.
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Wordt gekeken naar de schaalscore beschikbaarheid dan blijkt dat men zowel
in 1995 als in 1997 iets minder tevreden is over de beschikbaarheid dan in
1993. Tussen de jaren 1995 en 1997 is er sprake van een zeer lichte stijging.
Men is momenteel dus iets meer tevreden over de beschikbaarheid dan in
1995.
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Figuur 6.3 Beschikbaarheid van de politie. Regionale schaalscores 1997 en
regionale ontwikkeling 1995-1997.
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In 1997 oordelen, in vergelijking met de inwoners van de andere regio's, de
inwoners van de regio's Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland en
Twente het meest positief over de beschikbaarheid van de politie. In de regio's
Friesland, Gelderland-Zuid en Limburg-Noord zijn de inwoners minder te spreken over de beschikbaarheid van de politie.
Hoewel de inwoners van Twente in vergelijking met de overige regio's in 1997
positiever oordelen is er wel sprake van een daling ten opzichte van 1995.
In de regio Zaanstreek-Waterland daarentegen is het oordeel van de inwoners
over de beschikbaarheid van de politie gunstiger dan bij de vorige meting.
Een positiever oordeel hebben ook de inwoners van de regio's AmsterdamAmstelland en Gelderland-Midden.
Vervolgens is gevraagd naar de zichtbaarheid van de politie in de buurt.
In onderstaande figuur is het percentage inwoners weergegeven dat aangeeft
de politie minder dan eens per week in de buurt te zien. Hoe lager het percentage hoe beter de zichtbaarheid van de politie in de buurt.
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Figuur 6.4

Zichtbaarheid van de politie. In procenten van de bevolking,
percentage 'minder dan eens per week'. Landelijk 1997 in vergelijking met 1993 en 1995.
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lets meer dan de helft van de inwoners van Nederland geeft aan de politie
minder dan eens per week te zien in de buurt (54%). De zichtbaarheid van de
politie verschilt in 1997 niet wezenlijk van de andere jaren.

Figuur 6.5 Zichtbaarheid van de politie. In procenten van de bevolking,
percentage 'minder dan eens per week'. Regionale percentages
1997 en regionale ontwikkeling 1995-1997.
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In 1997 zien de inwoners van de regio's Amsterdam-Amstelland, Haaglanden
en Twente de politie het meest op straat. In de regio's Flevoland, Gooi en
Vechtstreek, Hollands Midden, Gelderland-Zuid en Limburg-Noord is de zichtbaarheid van de politie het laagst.
Ten opzichte van 1995 zien de inwoners van de regio's Drenthe, Hollands
Midden, Rotterdam-Rijnmond en Gelderland-Zuid de politie steeds minder op
straat. In de regio Brabant-Noord wordt juist een sterke toename van de zichtbaarheid van de politie geconstateerd. Dit laatste is ook het geval, zij het in
mindere mate, in de regio's Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland.
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6.3 Functioneren van de politie
Naast de stellingen over de beschikbaarheid en zichtbaarheid, is tevens een
aantal stellingen geformuleerd die refereren aan het functioneren van de politie
in de buurt. In de onderstaande figuur wordt de mate waarin de inwoners van
Nederland het eens zijn met deze uitspraken weergegeven. In tegenstelling tot
de vorige paragraaf zijn de stellingen ditmaal positief geformuleerd. Dit betekent dat hoe meer men het eens is met de stelling hoe positiever men oordeelt
over het functioneren van de politie in de buurt.
Figuur 6.6

Functioneren van de politie. In procenten van de bevolking, percentage 'eens'. Landelijk 1997 in vergelijking met 1993 en 1995.
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Tweederde deel van de inwoners van Nederland is het eens met de stelling
dat de politie haar best doet. Ruim 60 procent vindt dat de politie reageert
op problemen in de buurt en de helft van de inwoners is van mening dat de
politie bescherming biedt. In mindere mate is men het eens met de stellingen
`de politie pakt de zaken efficient aan' (43%) en `de politie heeft contact met
de bewoners' (26%).
Over deze laatste stelling oordelen de inwoners in 1997 positiever dan in
1995.
Voor de andere stellingen geldt dat minder burgers het er in 1997 mee eens
zijn dan in 1993 en 1995, met uitzondering van de stelling `de politie biedt
bescherming'. In vergelijking met 1993 worden deze aspecten van het functioneren van de politie dus minder positief beoordeeld in 1997.
Evenals bij de beschikbaarheid van de politie vormen de stellingen over het
functioneren van de politie samen een cluster waarvoor een schaalscore is
berekend. Deze score is opgenomen in de volgende figuur. Aan de hand van
de schaalscore, die ook voor 1993 en 1995 is weergegeven kan het algehele
oordeel van de bevolking over het functioneren van de politie worden behandeld. Hoe hoger de score, hoe meer men tevreden is over het functioneren
van de politie in de buurt.
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Figuur 6.7 Functioneren van de politie. Landelijk 1997 in vergelijking met
1993 en 1995.
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In 1995 en 1997 oordelen de inwoners van Nederland minder positief over het
functioneren van de politie dan 1993. Momenteel is men echter wel weer iets
meer tevreden dan in 1995.
Figuur 6.8 Functioneren van de politie. Regionale schaalscores 1997 en regionale ontwikkeling 1995-1997.
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In 1997 zijn de inwoners van de regio's Twente en Brabant-Zuid-Oost het meest
positief over het functioneren van de politie. In de regio Gooi en Vechtstreek
zijn de inwoners, in vergelijking met de overige regio's, het minst te spreken
over het functioneren van de politie.
In vergelijking met 1995 oordelen in 1997 de inwoners van de regio's
Groningen, Drenthe, Ijsselland, Twente, Kennemerland, Zuid-Holland-Zuid,
Limburg-Noord en Limburg-Zuid negatiever over het functioneren van de politie. In de regio Zaanstreek-Waterland is in 1997 ten opzichte van 1995 de
meest positieve ontwikkeling te zien.
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6.4 Optreden van de politie
De burgers is ook gevraagd naar hun mening ten aanzien van het optreden van
de politie. In figuur 6.9 wordt de mate weergegeven waarin de inwoners van
Nederland het eens zijn met de, in dit geval weer negatief geformuleerde,
stellingen over het optreden van de politie. Dus, hoe meer inwoners het eens
zijn met een stelling, hoe negatiever men oordeelt over dat aspect van het
optreden van de politie.
Figuur 6.9

Optreden van de politie. In procenten van de bevolking, percentage `eens'. Landelijk 1997 in vergelijking met 1993 en 1995.
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Ruim eenderde deel van de inwoners van Nederland is het eens met de stelling
dat de politie niet hard genoeg optreedt. Dertig procent van de inwoners geeft
aan het eens te zijn met de stelling dat de politie te weinig bekeurt en ruim
eenvijfde deel van de inwoners is het eens met de stelling dat de politie niet
ingrijpt daar waar dat zou moeten.
Ten opzichte van 1993 is momenteel een kleiner deel van de bevolking het
eens met de stelling dat de politie niet ingrijpt. Men is hierover dus nu tevredener dan in 1993. Verder zijn in 1997 ten opzichte van voorgaande jaren minder
mensen van mening dat de politie te weinig bekeurt. In 1997 zijn minder
mensen het eens met deze stelling dan in 1993 en 1995.
Net als voor de beschikbaarheid en het functioneren van de politie is voor het
optreden van de politie een schaalscore berekend op basis van de antwoorden
op de stellingen. Deze score is opgenomen in de volgende figuur voor zowel
1993, 1995 als 1997. Hoe hoger de score, hoe tevredener men is over het
optreden van de politie in de buurt.
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Figuur 6.10 Optreden van de politie. Landelijk 1997 in vergelijking met 1993
en 1995.
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In 1997 oordelen de inwoners van Nederland lets positiever over het optreden
van de politie in de woonbuurt dan in 1995. De tevredenheid ligt nu weer op
het niveau van 1993.

Figuur 6.11 Optreden van de politie. Regionale schaalscores 1997 en regionale ontwikkeling 1995-1997.
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Het meest positief over het optreden van de politie zijn in 1997 de inwoners
van de regio Flevoland. Inwoners van de regio's Drenthe, Usselland, ZaanstreekWaterland, AmsterdamlAmstelland en Kennemerland zijn eveneens vrij positief
over het optreden van de politie. In 1997 zijn de inwoners van de regio's
Gelderland-Zuid en Limburg-Noord het minst positief over het optreden van
de politie.
In vergelijking met 1995 is het oordeel van de inwoners van de regio Twente
over het optreden van de politie minder gunstig geworden. Dit in tegenstelling
tot de regio's Friesland, Flevoland, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland,
Utrecht en Rotterdam-Rijnmond, waar een gunstiger ontwikkeling valt waar te
nemen.

6.5 Samenvatting
In dit hoofdstuk is weergegeven hoe de inwoners van Nederland denken over
de beschikbaarheid, de zichtbaarheid, het functioneren en het optreden van
de politie in de woonbuurt. De landelijke cijfers van de meting in 1997 zijn
vergeleken met die in voorgaande jaren. Tevens zijn de regionale cijfers van
1997 onderling vergeleken en is de regionale ontwikkeling ten opzichte van
1995 behandeld. De belangrijkste conclusies worden hieronder samengevat.
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Landelijke uitkomsten:
•

In 1997 zijn de inwoners van Nederland het best te spreken over het functioneren van de politie in de woonbuurt. Over het optreden van de politie
en met name de beschikbaarheid van de politie zijn de inwoners in 1997
beduidend minder positief.

•

Het algehele oordeel van de inwoners van Nederland over de beschikbaarheid van de politie wijkt in 1997 niet af van dat in 1995, wel is het oordeel
iets minder gunstig dan in 1993.

•

Ruim de helft van de inwoners van Nederland geeft door de jaren heen aan
de politie minder dan eens per week te zien in de buurt.

•

In 1995 oordelen de inwoners van Nederland negatiever over het functioneren van de politie dan in 1993. In 1997 echter oordeelt men weer iets positiever over het functioneren van de politie dan in 1995.

•

Over het optreden van de politie is men momenteel weer iets tevredener
dan in 1995. De tevredenheid ligt op het niveau van 1993.

Regionale verschillen:
•

In 1997 oordelen, in vergelijking met de inwoners van de andere regio's, de
inwoners van de regio's Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland en
Twente het meest positief over de beschikbaarheid van de politie. In de
regio's Friesland, Gelderland-Zuid en Limburg-Noord zijn de inwoners minder te spreken over de beschikbaarheid van de politie.

•

Ten opzichte van 1995 zijn inwoners in de regio Twente minder tevreden
over de beschikbaarheid van de politie. Inwoners uit Zaanstreek-Waterland,
Amsterdam-Amstelland en Gelderland-Midden zijn wel tevredener dan in
1995.

•

In 1997 is de zichtbaarheid van de politie het grootst in de regio's
Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Twente. In de regio's Flevoland, Gooi
en Vechtstreek, Hollands Midden, Gelderland-Zuid en Limburg-Noord is de
zichtbaarheid van de politie het kleinst.

•

In vergelijking met 1995 is de zichtbaarheid van de politie in de regio's
Drenthe, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond en Gelderland-Zuid afgenomen. In de regio Brabant-Noord is de zichtbaarheid van de politie toegenomen.

•

In 1997 oordelen de inwoners van de regio's Twente en Brabant-Zuid-Oost
het meest positief over het functioneren van de politie. In de regio Gooi en
Vechtstreek zijn de inwoners het minst positief over het functioneren van de
politie.
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In vergelijking met 1995 oordelen de inwoners van de regio's Groningen,
Drenthe, lisselland, Twente, Kennemerland, Zuid-Holland-Zuid, LimburgNoord en Limburg-Zuid in 1997 negatiever over het functioneren van de
politie, al is het verschil met 1997 niet groot. In Zaanstreek-Waterland is er
ten opzichte van 1995 sprake van een sterke positieve ontwikkeling.
• Het meest positief over het optreden van de politie in 1997 zijn de inwoners van de regio Flevoland. In 1997 zijn de inwoners van de regio's
Gelderland-Zuid en Limburg-Noord het minst positief over het optreden van
de politie.
Ten opzichte van 1995 is het oordeel van de inwoners van de regio Twente
over het optreden van de politie minder gunstig geworden. In de regio's
Friesland, Flevoland, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Utrecht en
Rotterdam-Rijnmond oordelen de inwoners juist positiever over het optreden van de politie.

Deel C
Preventiemaatregelen door burgers
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lnleiding
Deel C gaat in op het preventiegedrag van burgers. Naast inspanningen van
de politie heeft de burger een eigen verantwoordelijkheid in het voorkomen
van slachtofferschap van criminaliteit. Centraal in dit laatste deel staan de
maatregelen die burgers kunnen treffen ter voorkoming van woninginbraak.
In hoofdstuk 7, het enige hoofdstuk van dit deel, wordt hierop nader ingegaan.
Net als in de eerdere delen wordt ook hier de huidige landelijke situatie
gespiegeld aan die in 1993 en 1995 en wordt de regionale spreiding in beeld
gebracht.

7. Preventie
7.1

lnleiding
De mate waarin in woningen inbraakpreventieve maatregelen zijn genomen, is
hieronder beschreven. In de volgende paragrafen wordt op de volgende maatregelen ingegaan: inbraakalarm, extra hang- en sluitwerk, extra buitenverlichting en het licht laten branden bij afwezigheid.

7.2 Preventiemaatregelen
In de onderstaande figuren staat voor de diverse preventiemogelijkheden aangegeven welk deel van de woningen uitgerust is met een inbraakalarm, extra
hang- en sluitwerk en extra buitenverlichting'°. Tevens is weergegeven bij welk
deel van de woningen het licht brandt bij afwezigheid van de bewoners.
Figuur 7.1

Preventiemaatregelen. In procenten van het totaal aantal woningen,
percentage `aanwezig'. Landelijk 1997 in vergelijking met 1993 en
1995.
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De vraagstelling bij deze preventiemaatregel was in 1993 anders dan in 1995 en 1997. In 1993 is
gevraagd of extra buitenverlichting aanwezig is die aanspringt als er iemand langs loopt. In 1995
en 1997 is uitsluitend gevraagd of er extra buitenverlichting aanwezig is. Dit zal mede een verklaring vormen voor de toename in 1995 ten opzichte van 1993.
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Acht procent van de woningen in Nederland is in 1997 uitgerust met een
inbraakalarm. Sinds 1993 wordt deze preventiemaatregel vaker genomen, zij
het dat er geen sprake is van een grote toename. Ongeveer drie kwart van de
woningen heeft in 1997 extra hang- en sluitwerk. Ook deze preventiemaatregel
wordt in de loop der jaren steeds vaker getroffen; in 1993 bedroeg het percentage 68. Verder blijkt dat in drie kwart van de woningen bij afwezigheid licht
brandt ter voorkoming van i inbraak. Ten opzichte van 1993 wordt in 1997 in
meer woningen het licht aangelaten bij afwezigheid. Ten opzichte van 1995 is
er in 1997 geen sprake meer van een verschil. Aan tweederde deel van de
woningen is extra buitenverlichting aangebracht. Ook hier is sprake van een
toename ten opzichte van 1993 en 1995.
Op basis van de voorgelegde inbraakpreventieve maatregelen, is een schaalscore berekend. Hoe hoger de schaalscore, hoe meer inbraakpreventieve maatregelen zijn genomen. In onderstaande figuur is de ontwikkeling van deze score
op landelijk niveau aangegeven.
Figuur 7.2 Inbraakpreventie. Landelijk 1997 in vergelijking met 1993 en
1995.

1993

1995

5997

Zoals ook al bleek uit de voorgaande figuur, is er sinds 1993 in Nederland
sprake van een stijging van het deel van de woningen waar inbraakpreventieve
maatregelen worden genomen. In 1993 was de schaalscore 4.9, in 1995 was
dat 5.4 en momenteel ligt de schaalscore op 5.6.
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Figuur 7.3 lnbraakpreventie. Regionale schaalscores 1997 en regionale ontwikkeling 1995-1997.
Schaalscore 1997

Ontwikkeling 1995-1997

El 6.2 - 5.9

El 0.4 - 0.3

2
El

5.9 - 5.6

if

M 0.3 - 0.2
0.2 - 0.1

5.6 - 5.3
5.3 - 5.0

11. 5.0 - 4.7

if

•

0.1 - 0.0
0.0 - -0.1

In 1997 zijn in de regio's Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid,
Brabant-Noord, Brabant-Zuid-Oost, Limburg-Noord, Limburg-Zuid en Gooi en
Vechtstreek in de meeste woningen preventiemaatregelen getroffen. In de regio
Amsterdam-Amstelland zijn verhoudingsgewijs de minste inbraakpreventieve
maatregelen getroffen. Ook in de regio's Groningen, Haaglanden en RotterdamRijnmond worden in vergelijking met de andere regio's relatief weinig inbraakpreventieve maatregelen getroffen.
De aandacht voor en de mate waarin deze maatregelen ter voorkoming van
inbraak zijn getroffen is in de regio's Groningen en Limburg-Zuid, ten opzichte
van 1995 het sterkst toegenomen. Ook in de regio's Ijsselland, AmsterdamAmstelland, Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid, Brabant-Noord en Limburg-Noord
valt een sterke toename te constateren. Een afname van preventief gedrag van
burgers valt waar te nemen in de regio's Zaanstreek-Waterland, Hollands
Midden en Rotterdam-Rijnmond, al is die afname zeer klein.

7.3 Samenvatting
In dit laatste hoofdstuk is ingegaan op de preventiemaatregelen die de inwoners van Nederland hebben getroffen ter voorkoming van inbraak. De landelijke cijfers van de meting in 1997 zijn vergeleken met die in voorgaande jaren.
Tevens zijn de regionale cijfers van 1997 onderling vergeleken en is de regionale ontwikkeling ten opzichte van 1995 behandeld. De belangrijkste conclusies worden hieronder samengevat.
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Landelgke uitkomsten:
•

Alle preventieve maatregelen zijn in 1997 beduidend vaker genomen dan in
1993 het geval was. Dit geldt met name voor het aanbrengen van extra
hang- en sluitwerk en extra buitenverlichting aan de woning.
Ten opzichte van 1993 en 1995 is er in 1997 sprake van een sterke toename van het 'inbraakpreventieve gedrag' van de inwoners van Nederland.
Oak in 1997 is in vergelijking met 1995 wel een toename te zien, zij het
een minder sterke dan in 1995.

Regionale verschillen:
•

In 1997 is in de regio's Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid,
Brabant-Noord, Brabant-Zuid-Oost, Limburg-Noord, Limburg-Zuid en Gooi en
Vechtstreek de mate waarin woningen zijn uitgerust met inbraakpreventieve
maatregelen het grootst.
In de regio Amsterdam-Amstelland, Groningen, Haaglanden en RotterdamRijnmond zijn in 1997 naar verhouding in minder woningen maatregelen
getroffen ter voorkoming van inbraak.
Ten opzichte van 1995 zijn steeds meer maatregelen ter voorkoming van
inbraak getroffen in de regio's Groningen en Limburg-Zuid, Ijsselland,
Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid, Brabant-Noord en
Limburg-Noord.

•

Een afname van preventief gedrag van burgers valt waar te nemen in de
regio's Zaanstreek-Waterland, Ho!lands Midden en Rotterdam-Rijnmond.

Bijlage 1
Onderzoeksverantwoording
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Onderzoeksverantwoording landelijke
rapportage
1. Voorbereiding en uitvoering van het onderzoek
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van
justitie is lange tijd gewerkt aan de ontwikkeling van de Politiemonitor
Bevolking. De ontstaansgeschiedenis van het instrument voert terug naar het
begin van de jaren tachtig. Het groeiende besef dat de eigen registratie van de
politie geen adequaat beeld gaf van de onveiligheidsproblematiek en het ontbreken van inzicht in de behoefte aan veiligheidszorg van de lokale bevolking,
vormden de belangrijkste aanleidingen om bevolkingsonderzoek voor dit doel
aan te wenden. Na de ontwikkeling van de Politiemonitor als instrument, is
deze in 1990 op beperkte schaal in 25 Nederlandse gemeenten afgenomen.
Naar aanleiding van de ervaringen die tussen 1990 en 1993 met de
Politiemonitor zijn opgedaan, is het meetinstrument op onderdelen aangescherpt. Vraagblokken die minder relevant bleken zijn verwijderd, andere
vragen zijn toegevoegd of bijgesteld.
In 1993 is de Politiemonitor voor het eerst landelijk op grote schaal afgenomen. Sindsdien wordt het instrument aangeduid als de Politiemonitor
Bevolking. De Politiemonitor Bevolking is in 1995 voor de tweede maal landelijk en op grote schaal toegepast. Het animo voor de regionale opstap was in
1993 en 1995 groot. In 1995 hebben 18 van de 25 politieregio's gebruik
gemaakt van de opstapmogelijkheid. Tezamen hebben deze politieregio's ruim
50.000 extra respondenten laten ondervragen. Dit aantal leverde in 1995,
opgeteld bij de 25.000 personen die gelijkelijk verdeeld zijn over de 25 politieregio's, een totaal aantal ondervraagde personen op van 75.000. Dit aantal lag
ruimschoots boven het aantal ondervraagde personen in 1993 (51.000).
Ook in 1997 zijn de politieregio's benaderd met de vraag of zij behoefte
hadden aan te haken bij het landelijke onderzoek, ten behoeve van de eigen
informatievoorziening binnen de regio. Van de 25 politieregio's hebben er 18
van de 'opstapmogelijkheid' gebruik gemaakt om extra respondenten te laten
interviewen. Naast de opstap door de politie, zijn er bij de derde landelijke
meting twee trends waarneembaar. Ten eerste is het animo bij het OM om te
participeren nadrukkelijk aanwezig. In een aantal regio's is het OM initiator en
financier van de opstap. Voorts is het openbaar bestuur in toenemende mate
van mening dat de Politiemonitor Bevolking resultaten oplevert, die voor het
gemeentelijke (integrale) veiligheidsbeleid relevant zijn. In 1997 zijn 27
gemeenten opgestapt.
Voor de meting 1997 is, om vergelijkbaarheid te garanderen, nagenoeg dezelfde vragenlijst gebruikt als in 1995. Er zijn slechts kleine veranderingen doorgevoerd. Aan het blok buurtproblemen is de vraag toegevoegd naar drugsoverlast. Voorts zijn de vragen naar emotionele schade bij slachtofferschap in 1997
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niet alleen gesteld aan slachtoffers van gewelddelicten maar ook aan slachtoffers
van een paging tot inbraak. In het laatste hoofdstuk is de vragenlijst opgenomen,
die bij de uitvoering van de Politiemonitor Bevolking 1997 is gebruikt.

Voorbereiding en uitvoering van het veldwerk
Voordat het veldwerk is gestart is de vragenlijst ingevoerd in een computergestuurd veldwerkapparaat, ook wel CATI (Computer Assisted Telephone
Interviewing) genoemd. Dit betekent dat de vragen in speciaal daarvoor ontwikkelde software zijn ingebracht. Deze software maakt het mogelijk dat de
interviewer de antwoorden door middel van een toetsenbord in het systeem
kan inbrengen. Voorts kan de volgorde van vragen in het systeem vooraf
worden vastgelegd en afhankelijk worden gemaakt van de antwoorden op
andere reeds gestelde vragen. Bijzondere aandacht moet worden gevraagd
voor het vraagblok over slachtofferschap en aangiftegedrag. Om een betrouwbaar beeld te kunnen schetsen van het aantal delicten, waarvan respondenten
slachtoffer zijn geworden en dat is aangegeven bij de politie, is een groot aantal invoercontroles ingebouwd. De aantallen die door de respondenten worden
genoemd, moeten met elkaar kloppen. Er mogen bij een delict niet meer aangiften worden genoemd dan aantallen malen slachtofferschap. Verder moeten
aantallen malen slachtofferschap binnen en buiten de eigen woongemeente
weer optellen tot het aantal delicten dat is genoemd. Dit laatste geldt ook voor
het aantal aangiften.
Het veldwerk is uitgevoerd door getrainde en ervaren interviewers. Ondanks
hun ervarenheid worden de interviewers bij elke nieuwe meting toch apart
geinstrueerd. De enquete is, zowel inhoudelijk als wat betreft routings die in
de vragenlijst zijn aangebracht, ingewikkeld. Het is dan ook vereist dat de
interviewers uitgebreid worden geinstrueerd over doel en inhoud van het
onderzoek en over een aantal specifieke punten die in het verleden als problematisch naar voren zijn gekomen. Aan de volgende zaken is in het bijzonder
aandacht besteed:
• definitie en afbakening van slachtofferschap;
•
•

referentieperiode;
definitie van aangifte;

•

pleegplaatsaanduiding;

•

schade;

•

gebruik van antwoordcategorieen.

Het veldwerk is onder verantwoordelijkheid van het Projectbureau
Politiemonitor, net als bij de vorige meting, uitgevoerd door Intomart en NIPO.
Beiden hebben ongeveer de helft van het veldwerk verricht. Voor de start van
het veldwerk heeft er een nauwgezette afstemming tussen de bureaus plaatsgehad. Dit om ervoor te zorgen dat het veldwerk op exact dezelfde wijze werd
uitgevoerd. Onderdeel van de voorbereiding vormde de identieke programmering van het CATI-programma voor de telefonische ondervraging en de stroomlijning van de instructie van de honderden enqueteurs.
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Steekproeftrekking
De steekproef waarop het onderzoek is gebaseerd, is getrokken uit het telefoonregister van de PTT. Er is maximaal drie keer een contactpoging geweest.
In het geval van drie contactpogingen is ervoor gezorgd dat deze op opeenvolgende werkdagen (inclusief zaterdagochtend) werden ondernomen. Hierbij
wordt 's avonds, 's middags en 's ochtends in wisselende volgorde gepoogd
het huishouden te benaderen. Altijd is de eerstjarige, minimaal vijftienjarige
persoon in het huishouden ondervraagd. Bij afwezigheid van de eerstjarige is
getracht een afspraak te maken. Hierbij moet worden opgemerkt dat ook bij de
derde contactpoging afspraken zijn gemaakt. In die gevallen geldt niet de
limiet van 3 maal contact. Het veldwerk is gestart op 2 januari 1997; de laatste
gesprekken zijn gevoerd in de 2e week van maart (week 11).
Het onderzoek wordt doorgaans uitgevoerd met een verdeling van de steekproef naar geografische gebieden, zoals de regio, districten, basisteams,
gemeenten en wijken. Het aantal netto interviews dat per gebied moet worden
gehaald, is van tevoren precies vastgesteld. Deze aantallen, ook wel quota
genoemd, dienen tijdens het veldwerk te worden gerealiseerd. In theorie is het
ook mogelijk een nadere quotering op grond van achtergrondkenmerken uit te
voeren. Uit eerder verricht kwaliteitsonderzoek is echter gebleken dat de representativiteit van de respons voldoende gegarandeerd is.

Respons
In tabel 1 is een overzicht gepresenteerd van de respons. Aangegeven wordt
welk deel van de steekproef onbruikbaar is gebleken, evenals het aantal harde
weigeringen. Voorts is aangegeven met hoeveel eerstjarigen uit de huishoudens daadwerkelijk een gesprek is gevoerd.
Tabel 1

Responsverantwoording Politiemonitor Bevolking 1997
Absoluut

Bruto steekproef

221.170

niet gebruikt/niet bereikt

63.179

infotoon/onbereikbaar/geen aansluiting

8.166

Daadwerkelijk juiste persoon benaderd
weigering
ziekte
Overige non-respons
Gevoerde gesprekken

149.825
65.555
4.615

In procenten

100%
43.8%
3.1%

3.407

2.3%

76.248

50.9%

In de volgende tabel wordt een beschrijving gegeven van de omvang van de
'opstap'. Per politieregio is aangegeven hoeveel respondenten in het kader van
de Politiemonitor Bevolking 1997 zijn ondervraagd.
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Tabel 2

Aantal respondenten per regio

Regio

Aantal respondenten

Response

Groningen
Friesland
Drenthe
lisselland
Twente
Noord- en Oost-Gelderland
Gelderland-Midden
Gelderland-Zuid
Utrecht
Noord-Holland-Noord
Zaanstreek-Waterland
Kennemerland
Amsterdam-Amstelland
Gooi en Vechtstreek
Haaglanden
Hollands Midden
Rotterdam-Rijnmond
Zuid-Holland-Zuid
Zeeland
Midden- en West-Brabant
Brabant-Noord
Brabant-Zuid-Oost
Limburg-Noord
Limburg-Zuid
Flevoland

3389
1003
3327
3206
1000
2254
1000
2734
3817
2450
1003
4157
1100
1000
9221
7256
51 93
4768
1957
6524
2003
1003
1858
1003
4022

55.1%
48.2%
52.3%
50.2%
54.7%
45.8%
53.6%
50.5%
52.7%
52.8%
51.8%
48.9%
50.3%
53.6%
50.6%
49.6%
51.8%
46.6%
48.2%
51.5%
48.6%
57.2%
52.7%
61.8%
53.2%

Totaal

76248

50.9%

3. Representativiteit
Voor steekproefonderzoek is het van groot belang dat de steekproef op grond
waarvan uitspraken worden gedaan zoveel mogelijk representatief is voor de
populatie waarnaar wordt gegeneraliseerd. Door toevalsfactoren, selectieve
uitval, En omdat voor bepaalde deelgebieden (districten; basiseenheden en/of
gemeenten) bewust een grotere steekproef is genomen, kan voor het totale
gebied de verdeling van de respons afwijken van die van de populatie.
In de Politiemonitor Bevolking wordt voor leeftijd en geslacht gecontroleerd in
welke mate de opbouw van de steekproef afwijkt van de opbouw van de populatie. In tabel 3 is de vergelijking tussen steekproef en populatie gemaakt op
de variabelen leeftijd en geslacht.
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Tabel 3

Representativiteit van het onderzoek; vergelijking van respons en
populatie
Populatie

Respons
%

Absoluut

%

4048
7605
10860
7441
5451

5,3
10,0
14,2
9,8
7,1

1016335
1333179
1810810
1162004
829052

8,1
10,6
14,4
9,3
6,6

4306
8937
12674
8382

5,6
11,7
16,6
11,0

951484
1299331
1740118
1185968

7,6
10,4
13,9
9,5

6544

8,6

1204362

9,6

Absoluut
Mannen

15-24
25-34
35-49
50-64
65 en ouder
Vrouwen

15-24
25-34
35-49
50-64
65 en ouder

Uit tabel 3 komt naar voren dat de verdeling van geslacht en leeftijd in de steekproef niet geheel overeenkomt met de verdeling in de populatie. Dit betekent dat
de steekproef (op deze kenmerken) niet geheel representatief is voor de populatie. Een oplossing voor dit probleem is herweging van de steekproef. De weegfactor zorgt ervoor dat de gewogen steekproef, qua verdeling van geslacht, leeftijd en geografisch gebied, gelijk is aan de populatieverdeling op deze kenmerken. De wijze waarop de weegfactoren zijn berekend wordt hieronder uitgelegd.

Weeg procedure
De volgende procedure is gehanteerd. Op het laagste niveau waarop een steekproef is getrokken zijn populatiecijfers verzameld. Wanneer regio's niet zijn
'opgestapt' met extra vraaggesprekken dan is dit laagste niveau de regio. In die .
gevallen waarin regio's wel zijn opgestapt is dit laagste niveau soms het district, soms het basisteam en soms de gemeente. In veel gevallen hebben we
CBS informatie gebruikt voor het construeren van de populatiecijfers. Wanneer
er echter binnen gemeenten op districtsniveau een steekproef is getrokken
(zoals in bijna alle grote steden het geval is) is de populatieinformatie bij de
betreffende gemeente opgevraagd.
Vervolgens wordt er gewogen met behulp van een zogenaamd post-stratificatie-model. Dit houdt in dit geval in dat de steekproef achteraf door middel van
weging in overeenstemming met de populatieverdeling op geslacht en leeftijd
wordt gebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een model met daarin leeftijd, geslacht, en regionale gebied. Er is voor gekozen leeftijd te categoriseren
in 5 klasssen (15-24 jaar, 25-34 jaar,35-49 jaar, 50-64 jaar en 65 jaar en ouder).
Dit betekent dat per regionaal gebied (regio, district, basisteam, gemeente,
etc.) 10 groepen (strata) worden onderscheiden door geslacht te kruisen met
vijf leeftijdscategorieen."
In een aantal gevallen is de steekproef in het te rapporteren gebied (bijvoorbeeld afzonderlijke
gemeentes) echter te klein om een volledig model te kunnen toepassen. Bij een respons van 100 of
150 is het namelijk niet mogelijk een minimale celvulling te waarborgen bij 10 strata. In zo'n geval
zijn de eertse twee leeftijdscategorieen samengevoegd en ook de laatste twee leeftijdscategorieen.
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Door te wegen naar absolute populatie-aantallen wordt de steekproefverdeling
van geslacht en leeftijd in elk gebied in overeenstemming gebracht met de populatie-verdeling. Tegelijkertijd wordt op deze wijze ook gecorrigeerd voor verschillen in feitelijk inwonertal en steekproefomvang. Zouden we dit niet doen
dan zouden regio's die extra zijn opgestapt zwaarder meetellen in de landelijk
cijfers dan regio's die niet zijn opgestapti 2 Een voorbeeld kan dit verduidelijken.
In de regio Amsterdam-Amstelland zijn bijna 1100 mensen ondervraagd In de
regio Haaglanden ruim 9000. Wanneer we de steekproeven voor beide gebieden
alleen in overeenstemming met de populatieverdeling (in termen geslacht en
leeftijd) zouden brengen zou Haaglanden in de berekening van de landelijke cijfers 9 keer zwaarder meetellen dan Amsterdam-Amstelland. Het hoeft geen
betoog dat dit de cijfers ernstig zou vertekenen. Door nu op te wegen naar
absolute populatie-aantallen tellen Amsterdam-Amstelland en Haaglanden ongeveer even zwaar mee in de berekening van de landelijke cijfers.
Op basis van de Politiemonitor Bevolking kan - na weging - een vrij nauwkeurige schatting van het aantal huishoudens worden gegeven. Immers, de omvang
van de steekproef laat dit toe en daarnaast wordt in het onderzoek de grootte
van het huishouden bepaald. Door op individueel niveau de weegcoefficient te
delen door het aantal personen in het huishouden dat 15 jaar of ouder is kan
eenvoudig het aantal huishoudens worden geschat. Daar in de vragenlijst ook
is achterhaald over hoeveel fietsen en auto's het huishouden beschikt, is het
tevens mogelijk op grond van de Politiemonitor Bevolking een schatting te
maken van de aantallen auto's en fietsen in Nederland. In tabel 4 is het aantal
huishoudens, auto's en fietsen beschreven voor het land.
Tabel 4

Aantal huishoudens, auto's en fietsen
Land

Huishoudens
Auto's
Fietsen

•

6.927.004
6.760.987
17.149.501

Non-respons onderzoek
In het kader van de uitvoering van de Politiemonitor Bevolking 1997, is een
zogenaamd non-respons onderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek was te
achterhalen of er sprake was van systematische non-respons. Hiertoe is een
onderzoek uitgevoerd onder ruim 5000 mensen die hun medewerking aan het
onderzoek weigerden. Van deze mensen is het geslacht geregistreerd, en is
gevraagd naar bun leeftijd en motivatie om niet mee te doen aan het onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd in een eigenstandig
rapport. De belangrijkst conclusie van het onderzoek is dat er geen aanleiding
is te veronderstellen dat er in het kader van de Politiemonitor Bevolking 1997
sprake is van systematische non-respons. De verschillende leeftijdsgroepen zijn
alle goed vertegenwoordigd in de steekproef, en de motivaties om niet mee te
doen aan het onderzoek hangen niet of nauwelijks samen met het specifieke
onderwerp van de vragenlijst. Er is derhalve weinig reden om te twijfelen aan
de representativiteit van de Politiemonitor Bevolking in 1997.

' 2

Een zelfde argumentatie kan worden gevolgd voor gemeenten en/of districten die in regio's al dan
niet zijn opgestapt.

Presentatie van de cijfers
lnleiding
In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan een aantal facetten die te
maken hebben met de presentatie van de cijfers in de landelijke rapportages
van de Politiemonitor Bevolking 1997. Allereerst zal worden ingegaan op de verschillen in berekening ten opzichte van 1995. Vervolgens zal een beschrijving
worden gegeven van de delictindeling zoals die in dit rapport wordt gehanteerd
en ten slotte zal worden aangegeven hoe een aantal kencijfers (schaalscores,
slachtofferschap en aangifte- en meldingsbereidheid) is geconstrueerd.
Verschillen ten opzicht van 1995
In deze paragraaf zal worden aangegeven welke verschillen er in berekening
van percentages en slachtoffercijfers zijn ten opzichte van 1995.
• Veranderde percenteerbasis
In deze rapportage is er voor gekozen om de percentages te baseren op alle
respondenten die een vraag voorgelegd hebben gekregen in plaats van de percentages te baseren op de valide antwoorden (exclusief weet niet/geen antwoord). Een belangrijke reden om dit te doen is gelegen in de opname van
betrouwbaarheidsintervallen in de rapportage. Wanneer percentages op basis
van het valide aantal antwoorden zouden worden gebaseerd dan hebben we te
maken met constant wisselende aantallen respondenten op basis waarvan
betrouwbaarheidsintervallen moeten worden berekend. Daardoor zou een verwarrende situatie ontstaan, waarbij bij gelijke percentages verschillende
betrouwbaarheidsintervallen worden gepresenteerd, terwijI het op zich zelf
genomen om telkens een even grote groep respondenten gaat. Door als percenteerbasis te kiezen voor alle respondenten die een vraag voorgelegd hebben gekregen, ontstaat de situaties waarbij betrouwbaarheidsmarges steeds op
basis van dezelfde groep personen worden berekend."
•

Berekening slachtofferschap van fietsen en auto's

In 1995 werd slachtofferschap van fietsen en auto's gerelateerd aan het aantal
fietsen of auto's in het huishouden. In 1997 is ervoor gekozen om slachtofferschap van fietsen en auto's direct te relateren aan het aantal auto's in het te
analyseren gebied (hier de regio of het gehele land). Wij denken op deze
manier nog iets zuiverder de ontwikkeling van deze vorm van criminaliteit in
kaart te kunnen brengen. Een en ander heeft echter wel consequenties voor de
interpretatie van de cijfers. Waar in 1995 gesproken werd over het aantal auto's
(of fietsen) per 100 dat slachtoffer werd van autocriminaliteit (of fietsdiefstal)
wordt nu gesproken over het aantal voorvallen per 100 auto's (of fietsen).

13

Hierbij moet worden opgemerkt dat sommige percentage gebaseerd zijn op subgroepen in de
steekproef. Bijvoorbeeld alleen van slachtoffers wordt nagegaan of zij aangifte hebben gedaan.
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Ten slotte, de rapportages op basis van de Politiemonitor Bevolking 1997
bevatten oak gegevens uit 1993 en 1995. Deze laatste gegevens zijn op identieke (nieuwe) wijze bepaald en kunnen dus afwijken van cijfers die zijn gerapporteerd in de rapportages van 1993 en 1995.

Delictindelingen
In het rapport is gewerkt met de volgende clustering van delicten:

Objectgebonden delicten
Hieronder wordt verstaan die delicten die betrekking hebben op woningen, fietsen en/of auto's. Hieronder wordt aangegeven welke delicten betrekking hebben op de waning, de fiets of de auto.
• Woningdelicten
Het betreft de samenvoeging van de antwoorden op de vragen naar inbraak in
de woning en poging tot inbraak in de woning.
• Fietsdiefstal
Hieronder valt alleen de vraag naar of en hoe vaak fietsen uit het huishouden
zijn gestolen.
• Autodelicten
In deze categorie zijn drie delicten tezamen genomen: diefstal van de auto,
diefstal uit de auto en vernieling aan/ of diefstal vanaf de auto.

Persoonsgebonden delicten
In de tekst oak wel aangeduid als persoonlijk slachtofferschap. Hiertoe warden
de delicten gerekend waarvan het meest geldt dat personen daarvan zelf, soms
lijfelijk, slachtoffer worden. Het betreft diefstal van portemonnee met geweld,
diefstal van portemonnee zonder geweld, bedreiging, mishandeling, overige
diefstal, overige vernieling, aanrijding met doorrijden, en aanrijding zonder
doorrijden (deze laatste vorm van slachtofferschap is strikt genomen geen
delict).
Persoonsgebonden delicten kunnen weer warden onderverdeeld in de volgende
delict-categorieen:
• Verkeersdelicten
Onder verkeersdelicten wordt verstaan aanrijding met doorrijden.
• Geweldsdelicten
Tot geweldsdelicten warden gerekend: bedreiging, mishandeling en portemonneediefstal met geweld.
• Overige delicten
Onder overige delicten worden de overige persoonsgebonden delicten verstaan.
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In deze rapportage wordt in tegenstelling tot die van 1993 geen totaal-percentage meer berekend. Reden hiervan is dat elke vorm van slachtofferschap is
gerelateerd aan het object waarop het slachtofferschap betrekking heeft:
woningen, fietsen, auto's of personen. Zo is het percentage slachtoffers van
geweldsdelicten (persoonsgebonden delict) de deling van het aantal slachtoffers in een gebied gedeeld door het aantal personen van 15 jaar en ouder.
Bij inbraak wordt het percentage woningen gegeven dat slachtoffer is geworden van inbraak. Voor fietsdiefstal en de verschillende vormen van autocriminaliteit geldt dat de aantallen worden gedeeld door respectievelijk het aantal
fietsen en auto's binnen een geografisch gebied (in deze rapportage de regio
of het gehele land).
Schaalscores
Schaalscores zijn gebaseerd op meerdere vragen over hetzelfde onderwerp.
Samenhangende vragen worden hiertoe gesommeerd. Elk van de antwoorden
op de vraag krijgt een waarde toegekend. Wanneer deze scores bij elkaar zouden worden opgeteld dan ontstaan schaalscores die niet altijd lopen tussen 0
en 10. Om er voor te zorgen dat de schaalscores tussen 0 en 10 lopen is een
transformatie toegepast. Per schaal is aangegeven hoe dit precies is gebeurd.
Er zijn schaalscores berekend voor buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens,
beschikbaarheid van politie, functioneren van politie, optreden van de politie,
en preventie. Hieronder gaan we kort in op de samenstelling van deze scores
en de interpretatie daarvan.
Buurtproblemen
Respondenten zijn in totaal achttien verschillende problemen voorgelegd die
mogelijk in hun woonbuurt een rol zouden kunnen spelen. Hieruit zijn vier
samenhangende clusters gedestilleerd. Voor elk van deze clusters is een
schaalscore berekend. Een hoge score indiceert dat een bepaald soort buurtprobleem vaak voorkomt. Een lage score dat dit probleem niet vaak voorkomt.
De volgende indicatoren worden benoemd:
• Vermogensdelicten
Deze bestaat uit de buurtproblemen:
-

fietsdiefstal

-

diefstal uit auto's

- beschadiging, vernieling of diefstal vanaf auto's
- inbraak in woningen
(vaak=3, soms,weet niet=2, (bijna) nooit=1)
De waarden worden opgeteld er wordt 3 vanaf getrokken en vervolgens wordt
deze score vermenigvuldigd met de factor 10/9. Op deze wijze loopt de indicator score tussen 0 en 10.
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• Verkeersoverlast
De schaalscore verkeersoverlast bestaat uit de buurtproblemen:
- agressief verkeersgedrag,
- geluidsoverlast door verkeer,
- te hard rijden
- aanrijdingen.
(vaak=3, soms,weet niet=2, (bijna) nooit=1)
De waarden worden opgeteld, er wordt 3 vanaf getrokken en vervolgens worth
deze score vermenigvuldigd met de factor 10/9.
•

Dreiging

De schaalscore dreiging bestaat uit de buurtproblemen:
- bedreiging,
- mensen die op straat worden lastiggevallen,
- dronken mensen op straat
- gewelddelicten.
(vaak=3, soms,weet niet=2, (bijna) nooit=1)
De waarden worden opgeteld, er wordt 3 vanaf getrokken en vervolgens worth
deze score vermenigvuldigd met de factor 10/9.
Ult nadere analyse blijkt dat het buurtprobleem drugsoverlast bij de cluster
dreiging kan worden ondergebracht. Om de schaalscore van 1997 echter vergelijkbaar te houden met die van 1993 en 1995 is besloten dit item niet in de
berekening op te nemen.
• Verloedering
De schaalscore verloedering van de buurt wordt gevormd door:
- bekladding van muren of gebouwen,
- overige geluidsoverlast,
- overlast van groepen jongeren ,
- rommel op straat,
- hondenpoep
- vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes.
(vaak=3, soms,weet niet=2, (bijna) nooit=1)
De waarden worden opgeteld, er wordt 5 vanaf getrokken en vervolgens wordt
deze score vermenigvuldigd met de factor 10/13.

Onveiligheidsgevoelens
De schaalscore onveiligheidsgevoelens is samengesteld uit twee typen vragen:
of men zich onveilig voelt en of men diverse vormen van vermijdingsgedrag
vertoont. Hoe hoger de schaalscore hoe groter het onveiligheidsgevoel van de
burger. Hieronder volgen de verschillende vragen en hoe die zijn samengevoegd tot de schaalscore onveiligheidsgevoelens:
• Gevoelens van onveiligheid
Op basis van twee vragen : Voelt u zich wel eens onveilig? en Voelt u zich vaak
soms of zelden onveilig? kunnen de volgende scores worden toegekend.
(vaak=4, soms =3, zelden=2, nooit=1)
Respondenten die op de eerste vraag het antwoord schuldig blijven worden
buiten de analyse gelaten. Respondenten die op de tweede vraag weet niet antwoorden krijgen de score 2.
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De volgende vragen hebben betrekking op vermijdingsgedrag.
- Komt het wel eens voor dat u bepaalde plekken in uw woonplaats mijdt
omdat u het niet veilig vindt? Zo ja, is dat vaak soms of bijna nooit?
- Komt het wel eens voor dat u 's avonds of 's nachts niet open doet omdat u
het niet veilig vindt? Zo ja, is dat vaak soms of bijna nooit?
- Komt het wel eens voor dat u waardevolle spullen thuis laat om diefstal of
beroving op straat te voorkomen? Zo ja, is dat vaak soms of bijna nooit?
- Komt het wel eens voor dat u omrijdt of omloopt om onveilige plekken te
vermijden? Zo ja, is dat vaak soms of bijna nooit?
(vaak=3, soms, weet niet =2,nooit=1)
De onderstaande vraag wordt alleen in de berekening mee genomen indien de
respondent kinderen jonger dan 15 jaar heeft.
- Komt het wel eens voor dat u uw kinderen niet toestaat ergens naartoe te
gaan omdat u het niet veilig vindt? Zo ja, is dat vaak soms of bijna nooit?
(vaak=3, soms, weet niet =2,nooit=1)
De berekening van de schaalscore onveiligheidsgevoelens vindt voor de
respondenten met en zonder kinderen onder de 15 jaar op verschillende wijzen
plaats.
Voor de groep zonder kinderen onder de 15 jaar worden de waarden van de
eerste 5 vragen bij elkaar opgeteld, hiervan wordt 4 afgetrokken en deze score
wordt vervolgens vermenigvuldigd met 10/12.
Voor de groep met kinderen onder de 15 jaar worden de waarden van alle 6
vragen bij elkaar opgeteld, hiervan wordt 5 afgetrokken en deze score wordt
vervolgens vermenigvuldigd met 10/14.

Beschikbaarheid van de politie
De schaalscore beschikbaarheid van de politie is een samengestelde score van
een aantal vragen dat in beeld brengt in welke mate de bevolking vindt dat zij
gemakkelijk een beroep op de politie kan doen als dat nodig is. Hoe hoger de
score op deze schaal hoe meer tevreden men is over de beschikbaarheid van
de politie. De indicator bestaat uit de volgende vragen die als stellingen aan de
respondenten zijn voorgelegd. Gevraagd is in welke mate men het met de volgende uitspraken eens is:
- Je ziet de politie in de buurt te weinig
- Ze komen hier te weinig uit de auto
- Ze zijn hier te weinig aanspreekbaar
- Ze hebben hier te weinig tijd voor allerlei zaken
- Ze komen niet snel als je ze roept
(eens=0, noch (on)eens=1, oneens=2)
De waarden worden vervolgens opgeteld. Het antwoord oneens krijgt de hoogste score omdat de stellingen negatief zijn geformuleerd. Op deze wijze ontstaat een schaal score de loopt tussen ontevreden (0) en tevreden (10). Met
andere woorden hoe hoger de score hoe groter de tevredenheid.

118

Politiemonitor Bevolking 1997

Functioneren van de politie
De schaalscore functioneren van de politie vormt een samengestelde score van
een aantal vragen die aangeeft in welke mate de bevolking vindt dat de politie
goed functioneert. Hoe hoger de score op deze schaal hoe meer tevreden men
is over het functioneren van de politie. De indicator bestaat uit de volgende
vragen die als stellingen aan de respondenten zijn voorgelegd. Gevraagd is in
welke mate men het met de volgende uitspraken eens is:
- De politie biedt de burgers in deze buurt bescherming
- De politie heeft hier contact met de bewoners uit de buurt
- De politie reageert op de problemen hier in de buurt
- De politie doet in deze buurt haar best
- De politie pakt de zaken in deze buurt efficient aan
(eens=2 noch (on)eens=1 oneens=0)
De waarden worden vervolgens opgeteld.
Optreden van de politie
De schaalscore optreden van de politie vormt een samengestelde score van een
aantal vragen die aangeeft in welke mate de bevolking vindt dat de politie adequaat optreedt. Hoe hoger de score op deze schaal hoe meer tevreden men is
over het optreden van de politie. De indicator bestaat uit de volgende vragen
die als stellingen aan de respondenten zijn voorgelegd. Gevraagd is in welke
mate men het met de volgende uitspraken eens is:
- Ze bekeuren bier te weinig
- Ze treden niet hard genoeg op
- Ze grijpen niet
(eens=0, noch (on)eens=1, oneens=2)
De waarden worden.vervolgens opgeteld en vervolgens met 10/6 vermenigvuldigd. Het antwoord oneens krijgt de hoogste score omdat de stellingen negatief zijn geformuleerd. Op deze wijze ontstaat een schaal score de loopt tussen
ontevreden (0) en tevreden (10). Met andere woorden hoe hoger de score hoe
groter de tevredenheid.
Preven tie

•

De indicator preventie betreft preventiemaatregelen die in en om de eigen
woning zijn genomen. De score is opgebouwd uit de volgende onderdelen: aanwezigheid inbraakalarm, extra sloten aangebracht, bij afwezigheid licht laten
branden, aanwezigheid extra buitenverlichting. Voor elk van deze vormen van
preventiemaatregelen is de aanwezigheid met een 1 gewaardeerd. Indien deze
maatregelen niet aan de eigen woning zijn aangebracht of indien men geen antwoord geeft op deze vraag dan is dat gewaardeerd met de waarde 0.
Vervolgens zijn deze waarden bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met 10/4.
Er wordt met nadruk op gewezen dat voor de berekening van de preventie
schaalscore en van de percentages, gebruik is gemaakt van de huishoudensweging, omdat deze cijfers betrekking hebben op de woning en niet op de
respondent.
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Slachtofferschap
In de vragenlijst Politiemonitor Bevolking zijn aan de respondenten 13 delicten
voorgelegd met de vraag hoe vaak zij hiervan slachtoffer zijn geworden.
Daarnaast hebben de respondenten nog de mogelijkheid gehad om een niet in
de vragenlijst opgenomen delict zelf te benoemen en aan te geven hoe vaak zij
hiervan slachtoffer zijn geworden.
De dertien delicten kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: objectgebonden (huishoudens) delicten en persoonsgebonden delicten. Tot de eerste
categorie delicten kunnen alle autodelicten, inbraak en fietsdiefstal worden
gerekend, waarbij is gevraagd hoe vaak auto's en fietsen van het huishouden
slachtoffer zijn geworden van respectievelijk autocriminaliteit en fietsdiefstal.
Bij het berekenen van slachtoffercijfers is in het geval van de persoonsgebonden delicten gewerkt met de persoonsweging. In geval van (poging tot)
inbraak, autodelicten en fietsdiefstal is de huishoudensweging gehanteerd.
In de rapporten worden voor de persoonsgebonden delicten percentages
slachtoffers (een keer of vaker) van 15 jaar en ouder gepresenteerd.
In het geval van inbraak en poging tot inbraak wordt het percentage woningen
dat 1 keer of vaker slachtoffer is geworden gepresenteerd.
Voor fietsen en auto's is er voor gekozen slachtofferschap te relateren aan het
aantal fietsen en het aantal auto's in het te analyseren gebied (regio of land).
Hierdoor krijgt men aantal voorvallen per 100 auto's of fietsen (zie ook paragraaf 2.1).

Meldingsbereidheid en aangiftebereidheid
In de rapportages worden meldingsbereidheid en aangiftebereidheid gepresenteerd. Deze kenmerken worden op de volgende manier berekend. Op individueel niveau wordt nagegaan hoe vaak iemand die slachtoffer is geworden van
een bepaald delict dit ook meldt dan wel aangeeft. Het quotient van deze
getallen levert, op individueel niveau, een aangifte- en meldingsbereidheidcijfer
op. Wanneer dit wordt gesommeerd en gedeeld door het aantal slachtoffers in
een bepaald gebied dan krijgt men de gemiddelde aangifte c.q. meldingsbereidheid in een bepaald gebied voor het betreffende delict.

Interpretatie van de resultaten
Bij de interpretatie van de gegevens uit survey-onderzoek is het goed om met
een aantal zaken rekening te houden.
1. Resultaten van survey-onderzoek kennen betrouwbaarheidsmarges.
Survey-onderzoek, ook wel steekproefonderzoek genoemd, brengt met zich
mee dat de resultaten een bepaalde mate van betrouwbaarheid kennen.
lmmers niet iedereen, maar een (a-select) gedeelte van de populatie is in het
onderzoek betrokken, hetgeen ertoe kan leiden dat door toevalsfactoren de
gevonden waarde enigszins afwijkt van de werkelijke waarde in de populatie.
De omvang van de betrouwbaarheidsmarge hangt vooral samen met het aantal
respondenten en met de spreiding van de antwoorden. De landelijke resultaten
van de Politiemonitor Bevolking zijn, gezien het enorme aantal ondervraagde
personen, uitermate betrouwbaar.
De betrouwbaarheid van de uitkomsten is van belang voor het maken van vergelijkingen, bijvoorbeeld tussen landelijke en regionale uitkomsten, tussen
regio's onderling, of voor vergelijkingen in de tijd. Bij elk percentage geldt,
gegeven de spreiding in de antwoorden en het aantal ondervraagde personen,
een betrouwbaarheidsmarge. Dit betekent dat de werkelijke waarde - met een
betrouwbaarheid van 95% - tussen de grenzen van die marge zal liggen.
In feite dient bij elke vergelijking de betrouwbaarheidsmarge te worden
bepaald. Om precies te kunnen weten of een bepaald verschil significant is,
dient een vrij ingewikkelde berekening te worden uitgevoerd. Vandaar dat in de
figuren in de rapportages de betrouwbaarheidsmarges zijn toegevoegd.
Om u een indruk te geven hoe groot verschillen moeten zijn voordat er sprake
is van een significant verschil, wordt hieronder een voorbeeld gegeven.
Stel, u wilt een vergelijking maken tussen de landelijke en de regionale uitkomsten. De landelijke uitkomsten zijn gebaseerd op ruim 76.000 ondervraagde
personen. Bij een gevonden percentage van 27 procent is de betrouwbaarheidsmarge 0,3 procent. De feitelijke waarde ligt landelijk dan - met een waarschijnlijkheid van 95% - tussen de 26,7 en de 27,3 procent. Stel de regionale
uitkomsten zijn gebaseerd op 1.000 ondervraagde personen en het gevonden
percentage bedraagt nu 25 procent. De betrouwbaarheidsmarge is in dat geval
2,7 procent. Regionaal ligt de feitelijke waarde derhalve tussen 22,3 en 27,7
procent. Omdat de regionale en landelijke betrouwbaarheidsmarges elkaar
overlappen mag in dit voorbeeld aan een verschil tussen het landelijke en het
regionale percentage geen conclusie worden verbonden. Een significant verschil zou pas gevonden worden wanneer het landelijke percentage 3 procent
boven of beneden het regionale percentage zou liggen.
Bij een gevonden waarde van 5 procent bedragen de betrouwbaarheidsmarges
(in bovenstaand voorbeeld) voor de regio 1,4 procent en landelijk 0,2 procent,
zodat de feitelijke waarden - met een betrouwbaarheid van 95% - in dat geval
liggen tussen 3,6 en 6,4 procent (regio) en tussen 4,8 en 5,2 procent (landelijk).
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Ten slotte: de verschillen in uitkomsten worden vaak uitgedrukt in procentpunten (%pt). Procentpunten is iets anders dan procenten. Bijvoorbeeld: een stijging van 30 naar 40 procent betekent een procentuele stijging van 33%. In procentpunten is de stijging echter 10 procentpunten.
2. Operationalisatie van begrippen in survey-onderzoek dient aan te
sluiten bij de beleving van de respondent.
In steekproefonderzoek wordt doorgaans gewerkt met een, overwegend voorgestructureerde, vragenlijst. Van groot belang daarbij is dat de vragen een
goede operationalisatie van theoretische begrippen geven. Immers daarmee
wordt bepaald wat wordt gemeten. Voor de interpretatie van de resultaten is de
aard van de operationalisatie een wezenlijk gegeven. Van een goede operationalisatie is in principe pas sprake als deze aansluit bij de beleving met de
respondent. Met andere woorden als de respondent snapt wat hem is
gevraagd.
3. De gebruikte operationalisatie van survey-onderzoek komt meestal
niet volledig overeen met de classificatie van registraties.
Vaak komt de gebruikte operationalisatie van survey-onderzoek niet overeen
met hetgeen in veel registraties wordt vastgesteld. Deze registraties zijn namelijk vrijwel altijd voor een ander doel in het leven geroepen en worden beheerd
door 'deskundigen'. Om een voorbeeld te noemen: de fijnmazige delictindeling
waarmee politieregistraties werken komen per definitie niet overeen met de
operationalisatie van slachtoffervragen die door respondenten nog begrepen en
betrouwbaar aangegeven kunnen worden.
4. Survey-onderzoek kent geen registratie-effecten.
Steekproefonderzoek wordt doorgaans uitgevoerd om informatie te verkrijgen
die op een andere manier niet betrouwbaar of volledig kan worden verzameld.
Daartoe worden diegenen ondervraagd die zelf over relevante ervaringen
beschikken. In het geval van de Politiemonitor Bevolking zijn het de burgers
zelf die aan het woord komen. Ondanks het bestaan van methodologische
effecten waarmee de uitvoering van steekproefonderzoek gepaard gaat (bijy.
geheugeneffecten) levert goed uitgevoerd, voldoende omvangrijk steekproefonderzoek, een goed beeld van de werkelijkheid. Een belangrijkste voordeel van
steekproefonderzoek is dat het geen zogenaamde registratie-effecten kent,
waaraan registratiesystemen wel lijden en die tot vertekeningen van de werkelijkheid kunnen leiden. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor de politieregistratie.
Veel delicten worden bijvoorbeeld door slachtoffers niet gemeld bij de politie.
Bovendien komen door tal van administratieve oorzaken lang niet alle door
slachtoffers aangegeven delicten in de uiteindelijke registratiesystemen van de
politie terecht.

Bijlage 2
Vragenlijst Politiemonitor Bevolking

meting 1997

0. SCREENINGSVRAGEN
1. Wat is uw leeftijd?
2. ENQ: Noteer zonder te vragen
Geslacht respondent:
- Man
- Vrouw

1. BUURTPROBLEMEN
1. lk noem u nu een aantal vervelende voorvallen en misdrijven, die in uw
buurt voor kunnen komen. lk zou graag willen weten of deze voorvallen en
misdrijven naar uw eigen idee vaak, soms of nooit/bijna nooit voorkomen
in uw buurt. Wellicht heeft u hier geen mening over of weet u het niet.
-

Fietsendiefstal

- Diefstal UIT auto's
- Beschadiging of vernieling aan auto's en diefstal vanaf auto's, bijvoorbeeld wieldoppen etc.
- Agressief verkeersged rag
- Geluidsoverlast door verkeer
- Andere vormen van geluidsoverlast
- Bedreiging
- Bekladding van muren en/of gebouwen
- Overlast van groepen jongeren
- Te hard rijden
- Dronken mensen op straat
- Vrouwen en mannen die op straat worden lastig gevallen
- Rommel op straat
- Hondenpoep op straat
- Aanrijdingen
- Vernieling van telefooncellen, bus of tramhokjes
- Inbraak in woningen
- Gewelddelicten
- Drugsoverlast
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2. BEOORDELING POLITIEEL FUNCTIONEREN
1. Welk oordeel heeft u over het totale functioneren van de politie in uw buurt?
Bent u daarover:
- zeer tevreden,
- tevreden
- noch tevreden/noch ontevreden
- ontevreden
- zeer ontevreden.
2. Hoe vaak ziet u de politie door de straat komen waar u woont ?
Is dat dagelijks, zo eens per week of is dat minder?
Dagelijks

(ENQ: 3 of meer maal per week)

Zo eens per week
Minder

(ENQ: 1 of 2 maal per week)

Wisselt sterk
Weet niet
3. lk wil nu graag, dat u uw indruk geeft over het functioneren van de politie in uw
buurt. Ook al heeft u geen directe contacten gehad met de politie, dan zou ik
toch graag zien dat u uw indruk geeft door te zeggen of u met de volgende uitspraken eens, noch eens/noch oneens of oneens bent. Het kan ook zijn dat u
het niet weet. ENQ: lees voor:
- De politie biedt de burgers in deze buurt bescherming
- De politie heeft hier contact met de bewoners uit de buurt
- De politie reageert op de problemen hier in de buurt
- De politie doet in deze buurt haar best
- De politie pakt de zaken in deze buurt efficient aan
4. lk ga u nu een aantal uitspraken voorlezen over het optreden van de politie
in uw buurt. Wilt u weer zeggen of u het eens, noch eens/noch oneens of
oneens bent met die uitspraak; het gaat om uw indruk. Het kan ook zijn dat
u het niet weet. ENQ: Lees voor:
- Ze bekeuren hier te weinig
- Ze treden niet hard genoeg op
- Ze grijpen niet in
5. lk ga u een aantal uitspraken voorlezen over de beschikbaarheid van de politie in
uw buurt. Wilt u telkens zeggen of u het eens, noch eens/noch oneens of oneens
bent met die uitspraak; het gaat om uw indruk. Het kan ook zijn dat u het niet
weet. ENQ: Lees voor:
- Je ziet de politie in de buurt te weinig
- Ze komen hier te weinig uit de auto
- Ze zijn hier te weinig aanspreekbaar
- Ze hebben hier te weinig tijd voor allerlei zaken
- Ze komen niet snel als je ze roept
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ONVEILIGHEIDSGEVOELENS

1. Voelt u zich wel eens onveilig?
- ja
- Nee
- Weet niet /wil niet zeggen
2. /selectie: indien onveilig gevoel
- Voelt u zich vaak soms of zelden onveilig?
- Vaak
- Soms
- Zelden
- Weet niet /wil niet zeggen
3. Gebeurt het vaak, soms of bijna nooit dat u....
3a.

Bepaalde plekken in uw woonplaats mijdt omdat u ze niet veilig vindt?

3b.
3c.

's Avonds of 's nachts niet open doet omdat u het niet veilig vindt?
Waardevolle spullen thuis laat om diefstal of beroving op straat te voor-

3d.

Omrijdt of omloopt om onveilige plekken te vermijden?

3e.

/selectie indien personen in huishouden jonger dan 1 5 jaar:

komen?

Uw kinderen niet toestaat ergens naar toe te gaan omdat u het niet veilig
vindt?
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4. SLACHTOFFERSCHAP EN AANGIFTEGEDRAG

1. Bent uzelf of is iemand uit uw naaste omgeving ooit wel eens slachtoffer
geweest van:
1 a.
1 b.
lc.
ld.

Bedreiging of mishandeling
Inbraak
Be roving
Aanranding of verkrachting

4.1 Screeningsvragen

1.1.a Over hoeveel personenauto's heeft uw huishouden de afgelopen twaalf
maanden beschikt?
ENQ: We hebben het niet over bedrijfsauto's, wel over lease-auto's.
ENQ: Als men een auto in de afgelopen twaalf maanden bee ft ingeruild
voor een andere dan I auto. Als men in de afgelopen twaalf maanden of
in de loop van het jaar een tweede auto bee ft aangeschaft dan 2 auto's
opgeven.
Geen, door naar 2.

1.1.b /selectie den auto:
Is deze auto geleased?
Ja
Nee
/selectie indien meer auto's aanwezig:

Hoeveel van deze auto's zijn geleased?
1.2. Over hoeveel fietsen heeft uw huishouden de afgelopen twaalf maanden
tegelijk de beschikking gehad?
4.2 Slachtoffervragen
ENQ: lk ga u nu een aantal vragen stellen over misdrijven of delicten.

2.1. Is er in de afgelopen 12 maanden wel eens een poging tot inbraak in uw
woning gedaan zonder dat er iets gestolen is? Zo ja, hoe vaak?
ENQ: Id/en RP meer woningen heeft, bedoelen we de woning waar hij/zij
op dit moment is.

2.2. Is er in de afgelopen 12 maanden wel eens iets gestolen uit uw woning?
Zo ja, hoe vaak?
ENQ: Indien respondent meer woningen been bedoelen we de woning
waar hij/zij op dit moment is.
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/selectie indien huishouden over auto's beschikt:
Is uw auto/ zijn een of meer van uw auto's in de afgelopen 12 maanden
wel eens gestolen? We bedoelen alle auto's samen. Zo ja, hoe vaak?

2.4.

/selectie indien huishouden over auto's beschikt:
Is er in de afgelopen 12 maanden wel eens lets gestolen UIT uw auto/
een van de auto's? We bedoelen alle auto's samen. Zo ja, hoe vaak?

2.5.

/selectie indien huishouden over auto's beschikt:
Is er in de afgelopen 12 maanden wel eens iets gestolen of vernield wat
aan de buitenkant van uw auto/ een van uw auto's zat, bijvoorbeeld een
autospiegel, antenne, wiel of een ander onderdeel? We bedoelen alle
auto's samen. Zo ja, hoe vaak?

/selectie indien diefstal uit auto ja: ENQ: We bedoelen niet vernielingen die het gevolg zijn van diefstal uit de
auto(s)
2.6. /selectie: Indien huishouden over fietsen beschikt
Is uw huishouden in de afgelopen twaalf 12 maanden slachtoffer geworden van fietsendiefstal. We bedoelen alle fietsen in uw huishouden. Zo
ja, hoe vaak?

/selectie indien slachtoffer •inbraak
ENQ: We bedoelen niet de fietsen die eventueel bij de inbraak zijn gestolen.
2.7. Is uw portemonnee, portefeuille of bijvoorbeeld tasje in de afgelopen 12
maanden wel eens gestolen, terwijI de overvaller daarbij geweld gebruikte of dreigde met geweld? Zo ja, hoe vaak?

ENQ: Hierbij gaat het alleen om persoonlijk slachtofferschap, niet als
iemand anders uit het huishouden slachtoffer is geworden.
2.8. Is uw portemonnee, portefeuille of bijvoorbeeld tasje in de afgelopen 12
maanden wel eens gestolen, zonder dat gebruik gemaakt werd van
geweld of dat er met geweld gedreigd werd? Zo ja, hoe vaak?

ENQ: Hierbij gaat het alleen om persoonlijk slachtofferschap, niet als
iemand anders uit het huishouden slachtoffer is geworden.
2.9. Zijn er, afgezien van wat wij zojuist hebben besproken, wel eens andere
dingen gestolen in de afgelopen 12 maanden, bijvoorbeeld planten uit
de tuin, onderdelen van een fiets, of geld uit een kleedkamer? Zo ja, hoe
vaak?
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2.10. Is er in de afgelopen 12 maanden, afgezien van beschadigingen aan uw
auto, wel eens iets anders van u beschadigd of vernield, bijvoorbeeld
aan uw huis of planten in de tuin? Zo ja, hoe vaak?
/selectie indien inbraak ja:
ENQ: We bedoelen niet beschadigingen ten gevolge van de inbraak.
2.11. Bent u in de afgelopen 12 maanden wel eens bedreigd met lichamelijk
geweld? Zo ja, hoe vaak?
2.12. Bent u in de afgelopen 12 maanden wel eens slachtoffer geworden van
mishandeling? Zo ja, hoe vaak?
2.13. Hebt u in de afgelopen 12 maanden wel eens een aanrijding gehad,
waarbij de ander doorreed? Zo ja, hoe vaak?
2.14. Hebt u in de afgelopen 12 maanden wel eens een aanrijding gehad,
waarbij de ander niet doorreed? Zo ja, hoe vaak?
2.15. Bent u in de afgelopen 12 maanden slachtoffer geworden van een ander
misdrijf? Zo ja, hoe vaak?
2.16. /selectie indien ja:
Van welk misdrijf bent u slachtoffer geworden?
/selectie vragen naar pleegplaats voor alle genoemde delicten uitgezonderd die fstal uit woning /poging tot inbraak:
4.3 Pleegplaatsbepaling slachtofferschap
3.1. U heeft gezegd dat u in de afgelopen twaalf maanden (substitutie aantal)
keer slachtoffer bent geworden van diefstal van (substitutie delict).

/selectie eenmaal slachtoffer delict
Was dat in (substitutie eigen woongemeente)?
/selectie meerdere ma/en slachtoffer delict:
Hoeveel van deze

voorvallen vonden plaats in (substitutie eigen

woongemeente)?
3.2.

/selectie eenmaal slachtoffer delict:
Was dat in uw eigen wijk of buurt?
/selectie meerdere ma/en slachtoffer delict:
Van hoeveel van deze (substitutie aantal) voorvallen bent u slachtoffer
geworden in uw eigen wijk of buurt?
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/selectie slachtoffer in woongemeente:
U heeft gezegd dat u in de afgelopen twaalf maanden (subsitutie aantal)
slachtoffer geworden bent van (substitutie delict)
/ selectie eenmaal slachtoffer delict:
Heeft u dit voorval in uw gemeente aangegeven bij de politie?
/selectie meerdere ma/en slachtoffer delict:
Hoeveel van deze voorvallen in uw gemeente heeft u aangegeven bij de
politie?

3.4.

/selectie eenmaal aangifte gedaan in gemeente:
Heeft u toen een aangiftekaart of proces-verbaal ondertekend?
/selectie meer dan eenmaal aangifte:
Van hoeveel van deze (substitutie aantal) aangiften heeft u een aangiftekaart of proces-verbaal ondertekend?

3.5.

/selectie lndien aantal delicten totaal - eigen gemeente > 1:
In hoeveel andere plaatsen bent u slachtoffer geworden van deze (substitutie aantal) voorvallen?

3.6.

/selectie indien den maal slachtoffer in andere gemeente dan woongemeente:
In welke andere plaats bent u van dit voorval slachtoffer geworden?
Keuze uit lijst Nederlandse gemeenten aan de hand van CBS code
Buitenland
/sectie indien men meerdere ma/en slachtoffer werd buiten eigen woongemeente:
In welke andere plaats dan uw eigen woongemeente bent u slachtoffer
geworden van (substitutie delict)?
- Keuze uit lijst Nederlandse gemeenten aan de hand van CBS code
- Buitenland

3.7. Hoe vaak bent u in (substitutie naam andere gemeente) slachtoffer
geworden van deze (substitutie aantal) voorvallen?
3.8. Om welke reden was u in (naam andere gemeente) toen u slachtoffer
werd?
ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk
- Familie/vriendenbezoek

- Forens/werk

- Vakantie/uitstapje

- Zakelijke afspraak/dienstreis

- Theaterbezoek/ stappen

- Anders....

- Winkelen

- Weet niet /wil niet zeggen

- School
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/selectie Indien eenmaal slachtoffer in andere gemeente:
Heeft U dit voorval aangegeven bij de politie in (substitutie naam andere
gemeente), dus in de gemeente waar het voorval plaatsvond?

/ selectie Indien meerdere malen slachtoffer in andere gemeente:
Hoeveel van deze (substitutie aantal) voorvallen heeft u aangegeven bij
de politie in (substitutie naam andere gemeente), dus in de gemeente
waar het voorval plaatsvond?
3.10. Bij hoeveel van deze (substitutie aantal) aangiften heeft u een aangiftekaart of proces-verbaal ondertekend?
3.11. /selectie indien eenmaal slachtoffer buiten eigen woongemeente maar

her voorval niet aangegeven in gemeente waar men slachtoffer werd:
Heeft u dit voorval aangegeven bij de politie in uw woongemeente?

/selectie indien meerdere malen slachtoffer buiten eigen woongemeente
maar niet alle voorvallen aangegeven in gemeente waar men slachtoffer
weal:
Hoeveel van deze (substitutie aantal) voorvallen heeft u aangegeven bij
de politie in uw woongemeente?
3.12. Bij hoeveel van deze (substitutie aantal) aangiften heeft u een aangiftekaart of proces-verbaal ondertekend?
3.13. /selectie indien eenmaal slachtoffer buiten eigen woongemeente maar

her voorval niet aangegeven in gemeente waar men slachtoffer weal en
ook niet in de eigen woongemeente:
Heeft u dit voorval elders aangegeven bij de politie?

/selectie indien meerdere malen slachtoffer buiten eigen woongemeente
maar niet alle voorvallen aangegeven in de gemeente waar men slachtoffer werd en ook niet in de eigen woongemeente:
Hoeveel van deze (substitutie aantal) voorvallen heeft u elders aangegeven bij de politie?
3.14. Bij hoeveel van deze (substitutie aantal) aangiften heeft u een aangiftekaart of proces-verbaal ondertekend?
Her Wok van vraag 9 tot en met 16 wordt, indien men meervoudig
slachtoffer is, zo herhaald tot alle voorvallen in andere gemeenten
Jan de woon plaats die zijn genoemd zijn bevraagd.
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4.4 Laatste delict
Recapitulatie
/selectie: Indien slachtoffer in eigen woongemeente:
RP is Oen slachtoffer geweest van een delict/voorval (ENQ: Einde blok)
RP is slachtoffer geweest van 1 delict (ENQ: vr. 19)
RP is slachtoffer geweest van meer delicten/voorvallen
ENQ: Het kan gebeuren dat een rp zegt slachtoffer te zijn geweest van
een misdrijf en het duidelijk niet op prijs stelt hierover verder te praten.
Ca in dat geval meteen door naar einde blok
4.1. U heeft zoeven gezegd dat u slachtoffer bent geworden in uw eigen
gemeente van (laatst genoemde delicten te zien op scherm)
4.2. Welk van deze voorvallen is u het laatst overkomen?
ENQ: Slechts een antwoord mogelijk
ENQ: De volgende vragen worden gesteld voor het laatste delict
lntroductie
ENQ: We hebben het bij de volgende vragen steeds over (substitutie
delict) dat u het laatst is overkomen.
4.3. U heeft net verteld, dat u in de afgelopen 12 maanden slachtoffer bent
geweest van een misdrijf. Naar aanleiding hiervan zou ik u een aantal
vragen willen stellen.
Is de politie toen van dat voorval in kennis gesteld? Zo ja, heeft u dit zelf
gedaan of iemand anders?
- RP zelf op een politiebureau
- RP zelf via alarmnummer 06-11
- RP zelf via ander telefoonnummer van de politie
- lemand anders
- Politie was erbij/kwam uit zichzelf
- Nee, de politie is niet in kennis gesteld (ENQ: Naar vraag 26)
4.4. U kunt verschillende redenen gehad hebben om dat voorval bij de politie
aan te geven. lk geef u nu een aantal mogelijke redenen op.
(ENQ: Lees voor, er geldt ja:1 en neen:2)
- Was dat omdat u vond dat de dader gepakt moest worden
- Was dat om een bewijs voor de verzekering te verkrijgen
- Was dat omdat u vond dat het uw plicht was
- Was dat om de gestolen goederen terug te krijgen
- Was dat om de politie extra te laten surveilleren
- Was dat om opgevangen en geholpen te worden
- Was dat om een andere reden, namelijk
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Bij welk politiebureau heeft ii aangifte gedaan?

ENQ: Noteer naam bureau of straatnaam
4.6. Als u denkt aan alles wat de politie in deze zaak heeft gedaan, bent u
daarover dan:
- Zeer tevreden
- Tevreden
- Noch (on)tevreden
- Ontevreden
- Zeer ontevreden
- Weet niet
4.7. Waren er bepaalde punten waarover u minder tevreden was?

(ENQ: antwoorden flier opnoemen, meer dan een antwoord mogelijk)
- Nee
-Ja, namelijk:
* Met betrekking tot de bereikbaarheid/komst politie:
- Politie liet mij te lang wachten
- Politie was telefonisch slecht te bereiken
- Politiebureau was gesloten
- Politie kwam niet/te laat
- Politie deed niets
- Anders, namelijk
* Met betrekking tot het politieoptreden:
- Politie had onvoldoende tijd/aandacht
- Politie bekommerde zich niet om het slachtoffer
- Politie trad niet efficient op
- Politie kon niets doen
- Politie gal onvoldoende informatie
- Politie nam mu j niet serieus/geloofde mij niet
- Politie gedroeg zich onhebbelijk
- Politie was onverschillig
- Politie leek te discrimineren
- Anders, namelijk
* Met betrekking tot het resultaat/ de afloop:
- Geen bericht over de afloop
- Problemen niet opgelost
- Geen schade afwikkeling
- Ze lieten de dader weer vrij
- Anders, namelijk
4.8. Heeft de politie u bepaalde adviezen gegeven hoe zo'n delict in het
vervolg voorkomen kan warden?
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4.9. Heeft de politie u gewezen op de mogelijkheden van slachtofferhulp?
ENQ.: indien neen, door naar vraag 28
4.10. U heeft net verteld, dat u geen aangifte heeft gedaan van het misdrijf
waarvan u slachtoffer was. Kunt u vertellen, waarom u geen aangifte/
melding heeft gedaan bij de politie? Was dat, omdat u dacht
(ENQ: Lees voor, er geldt ja:1 en neen:2, meerdere antwoorden mogelijk)
- Het helpt toch niets
- Zulke zaken regel ik zelf
- Dit is geen zaak voor de politie
- lk vond het niet zo belangrijk
- Het wordt al door anderen gedaan
- Ze doen er toch niets aan
- Het is me teveel moeite
- Je krijgt je spullen toch niet terug
- Om een andere reden, namelijk
4.11. / selectie vraag 28 t/m 30, indien vermogensdelict genoemd, inclusief
tasjesroof met geweld
4.12. Hoe hoog schat u de directe financiele schade?
4.13. Hoeveel is daarvan door de verzekering of door middel van een andere
schaderegeling vergoed?
/selectie indien gewelddelict genoemd inclusief tasjesroof met geweld:
4.14. Heeft U er letsel bij opgelopen?
- letsel
- Licht letsel, waarbij geen arts of EHBO nodig was
- Licht letsel, waarbij eenmalige medische hulp nodig was
- Geen Letsel, waarbij meermalen medische hulp nodig was
- Letsel, waarbij ziekenhuisopname nodig was
- Weet niet
4.15. /selectie indien geweldsdelict genoemd alsmede (poging tot) inbraak:
Het kan zijn dat u nog andere problemen heeft gehad door wat er
gebeurd is.
Heeft u in de periode na (substitutie delict) er geestelijke of emotionele
problemen mee gehad?
- Ja, ( door naar vraag 32)
- Nee
- Weet niet
/selectie gewelddelict genoemd inclusief tasjesroof met geweld:
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4.16. Heeft u een beroep gedaan op professionele hulpverleners?
ENQ.: indien ja ga door met vraag 33

4.17. Op welke hulpverlening heeft u een beroep gedaan?
- Slachtofferhulp
- Huisarts
- RIAGG
- Therapeutische hulpverlening
- Kerk/ Religieuze hulpverlening
- Anders namelijk
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5. ANDERE POLITIE CONTACTEN
1. Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens contact gehad met de politie in
uw gemeente?

ENQ.: indien neen, door naar einde blok
2. Van wie ging het contact de laatste keer uit?
Van respondent zelf
Van de politie
Politie werd door anderen gestuurd
Anders, namelijk
Weet niet
3. Wat was de reden van het laatste contact met de politie?

(ENQ: Niet opnoemen; gen antwoord mogelijk)
- Bekeuring
- Waarschuwing
- Controle door politie
- Vragen om hulp, bijv. bij geluidsoverlast of burenruzie
- Vergunning vragen of andere administratieve handeling
- Vragen om informatie of advies
- Aangifte of melding van een of ander delict
- Verloren/gevonden voorwerpen
- Anders, namelijk
4. Welk oordeel heeft u over het optreden van de politie bij die gelegenheid?
Bent u daarover:
zeer tevreden
tevreden
noch tevreden/ noch ontevreden
ontevreden
zeer ontevreden
5. Waren er bepaalde punten waarover u minder tevreden was?

(ENQ: Niet opnoemen; meer dan gen antwoord mogelijk)
- nee
- ja, namelijk:
* Met betrekking tot de bereikbaarheid/komst politie
- Politie liet mu j te lang wachten
- Politie was telefonisch slecht te bereiken
- Politiebureau was gesloten
- Politie kwam niet/te laat
- Politie deed niets
- Anders, namelijk
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* Met betrekking tot het politieoptreden:
Politie had onvoldoende tijd/aandacht
Politie bekommerde zich niet om het slachtoffer
Politie trad niet efficient op
Politie kon niets doen
Politie gal onvoldoende informatie
Politie nam mij niet serieus/geloofde mij niet
Politie gedroeg zich onhebbelijk
Politie was onverschillig
Politie leek te discrimineren
Anders, namelijk
* Met betrekking tot het resultaat/ de afloop:
- Geen bericht over de afloop
- Problemen niet opgelost
- Geen schade afwikkeling
- Ze lieten de dader weer vrij
- Anders, namelijk
6. Hoe vaak heeft u in totaal de afgelopen 12 maanden persoonlijk contact
gehad met de politie in uw woonplaats?
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6. ACHTERGRONDKENMERKEN
1. Wat is uw hoogstgenoten schoolopleiding, al of niet voltooid?

ENQ: Zie opleidingenkaart
- LA = lager onderwijs (incl. LAVO en VGLO)
- LB = lager beroepsonderwijs
- MA = middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
- MB = middelbaar beroepsonderwijs
- HA = HAVO/VWO (hoger algemeen en voorbereidend en wetenschappelijk onderwijs)
- HB = hoger beroeps en wetenschappelijk onderwijs /kandidaats
- HW = wetenschappelijk onderwijs/doctoraal
- weet niet /wil niet zeggen
2. Verricht u betaalde werkzaamheden?

ENQ.: indien neen, ga naar vr. 7
3. Is dit voor meer dan 15 uur?

ENQ.: indien neen, ga naar vr. 7
4. Waar werkt u, indien u buitenshuis werkt?

ENQ.: lndien in woonplaats : is dit in het centrum?
ENQ.: lndien buiten centrum: is dit in de buurt waar u woont?
In het centrum van de woonplaats
Elders, in de buurt waar ik woon
Elders in de woonplaats
Buiten de woonplaats
Geen vast werkadres
lk werk niet buitenshuis
Wil niet zeggen
Naar vraag 8
5. Wat is uw hoofdbezigheid overdag?
- Student/scholier
- Huisvrouw
- Werkloos/ AWW/ WAO
- Gepensioneerd
- Dienstplichtig militair
- Anders, namelijk
- Wil niet zeggen
6. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend ?

7. /selectie indien meer dan den persoon in het huishouden:
Hoeveel personen daarvan zijn jonger dan vijftien jaar?

140

Politiemonitor Bevolking 1997

8. Woont u in een:
- Koopwoning
- Huurwoning
- Weet niet
- Wil niet zeggen
9. Bent u van oorsprong Nederlander?
- Ja

(ENQ.: naar vraag 13)

- Nee
- Wil niet zeggen (ENQ.: naar vraag 13)
10.Tot welke etnische groep behoort u?
- Indonesisch
- Surinaams
- Antilliaans
- Turks
- Marokkaans •
- Zuid Europees
- Wil niet zeggen
- Anders, namelijk
11.Hoeveel uur schat u, dat er in een normale week niemand bij u in huis is? lk
bedoel overdag, 's avonds en 's nachts bij elkaar.
0 - 1 uur
2 - 5 uur
6 - 10 uur
11 -20 uur
21 -40 uur
41 uur en meer
Weet niet/geen antwoord
12. In wat voor soort woning woont u?
- Eengezinswoning, niet vrijstaand, twee onder een kap
- Vrijstaande woning/bungalow
- Etagewoning, bovenwoning, maisonnette, benedenwoning
- Flat, minder dan 5 woonlagen
- Flat, 5 of meer woonlagen
- Bejaardenhuis, bejaardenoord,
- Verzorgingshuis
- Woonboot/woonwagen
- Kamerbewoning
- Anders, namelijk
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7. PREVENTIE WONING
1. Heeft u een inbraakalarm in uw woning?
-

ja

- Nee
- Weet niet
- Wil niet zeggen
2. Zijn er extra sloten en grendels op de deuren en/of ramen in uw woning
aangebracht?

Ja
Nee
Weet niet
Wil niet zeggen
3. Laat u 's avonds, wanneer er niemand bij u thuis is, meestal licht branden?
-

Ja

- Nee
- Weet niet
- Wil niet zeggen

4: Is aan de buitenkant van uw woning extra verlichting, die aanspringt als
iemand langsloopt, aangebracht? Bijv. een infrarood-lamp?

Ja
Nee
Weet niet
Wil niet zeggen
5. /selectie: indien bij vraag 1 tot en met 4 een of meer maal ja en indien
respondent slachtoffer is van inbraak:
Welke van deze maatregelen heeft u getroffen nadat u slachtoffer bent
geworden?
- lnbraakalarm

•

- Extra sloten, grendels op deuren en/of ramen
- 's Avonds licht laten branden bij afwezigheid
- Buitenverlichting, bijv. infraroodlamp aangebracht

